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Projekt wspólnej rezolucji ZSRR

i

USA

Sro<lowy „lVashington Po.st" pi·
sze, że falct sfotografowania drug;ej stronv Księżyca otwiera szerokie rnożliwo5ci doltładniejszego
zba.da.nia całego systemu słone.cz
nego.
Związek Radziecki kontynuu-

je dziennik - mo~e prawdopodobnie dok.oi::i..ć równie dobrych z.dj~ć
1'1ars:i:

1

Wenus.

,v
to uzysJ~ać no1 wePozwoJHolJ.
dan(>
tlntyczące
pochodzenia tych planPt i n1ożliwości istr
nicriia na nieit form :t.ycia

oraz

1 zbada<: warunki, na ,jakie natrafił
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b y tam przybysz z Ziemi,

w sprawie rozbroienia

NOWY .JORK (PAP). Projekt rezolucji w
sprawie
rozbrojenia, uzgodn\ouy między delegacjami ZSRR i USA
oraz poparty przez delegacje W. Brytanii, Franc.ii, lndii,
Brazylii i innych krajów hrzmi:
ZGROMADZENIE OGÓLNE.
• kierując sit; [)ragnieniem
wyoawienia obecnego i przys;.łych pokoleń od groźby nowej i nis.i:czyciclsk.iej wojny;
• pragnąc Citlkowicic i ra.z
na zawsze położyć kre> wyści
gowi zbrojeii, któr~· 'klad.i:ie się
cięatim brzemieniem na barki
luJzk{}Ści, i wykorzystać zwolni-0-ne srndki dla dobra ludzk«r
~ej·

ii

chcąc

przyczynić się

do

stworzenia stosunków 1.aulania
wspolp1·al'y mi~
dzy pai:stwami;

Julian T-0.karski

i pokojowe.i
•
c,ię

ONZ
•

biorąc poci

że

\VS7el-

ki P-Ostęp na dro.clze do celu callrowitc,g o
1mwszcch11ego
rozbrojenia P<td skuteczną kon
trolą
międzynarooową bi:dzie
wkładem
do
realizacji l:veh
szczytnych dąień:
111 uważając, że sprawa powszechneg·o i całkowitego rozbro
jenia Jest najważniejszym pro
. blemem, przed jakim ~t<>i •>bee
nic świat;
• wzywa rządy do 1mcl.i<;•'Ja
wszelkich wysiłków w celu osiągnii;cia konstruktywnegu roz
wiązania tego problemu;

st!'aż

CAF

!

.... ......................„

Na pod<;J!.awie .ą.rt, 25 ust. 1
[>kt. 2, l{<>l16'tyiueji Polsk icj
'tz.ec-.i:yP"05p<1IHej
Ludowej
Ra.da
Pa1is~wa.
postanawia ł
~wofać gi;ósli!,
IS>CIS'j~
Sejmu ł
Polskiej R2eczypuspolitej Lu ł
·Iowej na d'łlień 31 paździer- ł
t1ika 1959 r.
ł
P1w,1;ew. Rady Państwa.
ł
(-) Aleksander Zawad'l.'ki ł
Sekreta.rz Rad:y Państwa ł
(-) Juli.a.n H<>rndeeki
i

Henryk Czyż wystąpi wAnglii
O wyiazdach zagranicznych
i planach repertuarowych
rozmawiamy zkier. artystycznym Filharmonii Łódzkiej
WC'l.Or~j donieśliśmy naszym czyteln:mmm, że oo pulpitu dyrygenck1e;::o, P<O dluż.s'Zej p1·zer wie, powraca. kierowni'k aNystyczny Ftlba.rm.oniJ Lódzkiej - Henryk Czyż.

F. Herok mianowany
podsekretarzem sianu
w Min. Oświaty

Oświaty.

Ferdynand Herok
1911

r.

"r

Ligocie,

*
urodził się

Pow.

środ·~

olirE:gu paryskiego do Ul!>"llwania szkód wyrz-1<lzonych przez wichurę. W czasie wichury 10 o.sób odn:o.;;lo
obrażeruia.

J~cze jedno z serH '.bdjęć n;.Pw:ido~ej z Ziemi C'~ci J{si~życa
automa.tyczną stację międzyplaneta.rn~.
CAF _

Włoszech
RZYM (P APJ, Do Włoch
dotarły
po diugotrwalej poigogwałtowne deszcze polączo
ne częs:to z wichurami. We wto

r<:k silne opady
spowodowały

w

Piemonc:e

wystąpien'e
z
które zalały pola
środę
deszcze i

brzegów rzek.
uprawne.
W
w~chury ·ootady do Tookann.

Także w okolic.ach Florenc;i
ulewy wywolaly powod.z•e, Od
48 godzin trwają niemal n~e
p:·zerwanf.e burze . i deszcze w
prowincji
weneckiej.
Poz'om
Padu podniósł się o kil.kana.śctie
centymetrów,

-

Straik dokerów
w Liverpoolu

p.-zekanrnych
przez
Radiofofo z Moskwy

Nie notowany od lat ha1n·a'k
z siłą 32 m. na sekundę

siątkach

gospocta.rstw. gdzie w•atr

szaleje w Zakopanem uz;~~·ał .dac~ów pa:ę·
J. w1n1ew1cz
z

KRAKÓW. -

Od trzee>h dn·i sza- in. dae>hy

dachów-

na
domae>h przy 'ul.
Witkiewicza oraz
zatairasov.rano
drogi na Rondzie i na ulicy Cha- przybył
lubińskiego. Specjaln ie :r.organizow.ana brygada robo!11i·cza Miej'.
skieg.o Przedsiębio•· stwa Gospodar
ki Komunalnej przez kilkanaście
NOWY JORK (PAP). - W.-:zo
godzin pracowała przy usuwaniu raj przybyl do Nowego Jorku
zwa•lonych przea: poryw.isty wiatr \V1cemion:6ter sprc1w z.agrank:zdrze.w.
nych PRL Józef Win:ewic'z. WJWiatr połamał również drze-wa C>C,;ffiini~r \Vm iewi.<."Z stanie na
w reiooie Ta.tr, tarasuiąc drogi i czele <lclcga-cj[
polskjej
na
szlakt komunikacyjne. Utknął m. XIV sesję Zgromadz.cnia Ogólm. wraz z pasażerami samochód ne"o NZ
PKS, zdążający z Doli11y Koście"'
•
Ilskiej do za.kopanego. w rejct"lie
,
Podhala »owalonych zostalo wiele
łv diQ pożarów oraz do usuwa.nic.. słupów tE!'lefoniCZl'lych I pozrywaszkód wyrządzonych przez szale- ne zosta•lY Hnie telefoniczne. Wiejpn-· wiatr. Ze1,wa.ne zo.stały m. le usz.koodzeń zainotowano w dzieleJe

w

do N Jorku

Tatra-eh i w Zakopane1m

wiatr halny, 27 bm. przybrał on
szczególnie . na sile - dochodził
do 32 metrow na sekundę. Przez
cała O!>ta.tndą
dobę
pracowni-cy
Miej3.<iej Zawodowej Straży Pożarnej w Za.kopanem, ekipy Miej
sk1ego Przedsiębiorstwa Gospoda•r
ki Komunalnej i patrole Milicji
Ob~ 0 watełskiej c>:mvałi
na posterunkaicłl. Wiatt' habny jeden z
po.ważniejszych, ja.kie ostatnio na
wiedlzJiły Za.kopane i Tatry wyrząd1zH spo,ro wkód.
.Te<ln.o&tk! s·trażackle ra'Z po nz
w cią.gu ostatniej .doby wyjeżdżt

„SLĄSK"

LONDYN (PAP). W środę
Dyr. Czyż powraca do pracy po raz trZEQi nie .stawill się do
0
w Lodzi, kraju L. za granką.
Do skutku do~ho<lzi bow:ern pracy 4 tys. dokerów zatrudmi.o
pi.anowany od dawna wyjcz<l tlY<>h w
pocO:e liverpoolskim.
NOWY JORK (PAP). - Dnia
artys.ry do AngW. Nastąpi on Slrajk dokerów unieruchomił w
27 bm. o godz!,n;e 23.50 cza.<;u
18 li.stopada br. Henryk Czyż
Jc.kalnego samo1ot w~ozacy ze<'iyrygować będzie trzema a!1- pr>:-cje i <loka.eh remontowych 58
spól „Śląsk" po 18-god.zinnym.
g;elskimi orkiestrami:
ork!e- statków,
l<ide wylądował
w
Bostonie.
. WARSZAWA. - W dniach . 2-4/ go, praw'°slaw.nego i baptysty~z.nc
5lrą J. Ba.rbirolli w Manche11s·topada. hr. obraod?".'.a~ będzie w go. Swój przyjazd do Polski za,po- Na lotnćsku witali przybywajasterze i orkiestramii filharmocych
artystów
polskich
attache
WardZllJWJe
Chrzes~1Janska Rada wiedz:ai.o już
wielu wybitnych
~~~~ymi w Sheffield i Here-1
PokOJU ..OJ:>1,ady po..~"'.ięcone b.ędą chrześcijańskhch działa.czy ruchu kulturalno - prasowy· ambasady
o~ówi.enou
a.k tu:"lneJ sytua.cJi w pokoju, jak np. dr J. Hromacka z PRL
w
Waszyngto·nie
.Terzy
- Ja,ki
repertua.r
wybrał
clzied2m11e
walkt o pokóJ oraz Czechosłowacji, prof. dr H. .r. R<>s oraz przedstawiciele miejPa.n na te '"'Ysl~py?
przy~o.t~wa.niom do trze-ciej ch.1:ze rwan·dt i prot.
dr H. Kruger rz scowej Pol<llllii.
ścijanskteJ
konferencJi PO'kOJO· NRF arcybisk•UP .r. Kivilt z Lo- Ja chciałem wybrać muwej, która odbędzie s.ię w roku tewskiej SSR, proJ'. dr A . .r. RaP:erwszy występ .,Śląsika'' na
zykę weopólC'~ną. m. :iJll. kom
1961. Pierwsza tego rodzaju k<>n- sker z Holandii i prot. E. Fuchs z\teren:!e
Stanów Zjednoc.zonych
pozyto::-ów cix1;gieleki<:h, wobec
ferencja odbyła Się Z lnicjaitywy NRD.
.
oobędzie się 30 bm. w B<>.ston!e.
tego jedtnak, że publiczność an
Ekume.ni.c:miej Rady
Kościołów
goel.s•ka woli pozycje tzw. !'eNOWY JORK (PAP), We Czeche>slowacj.i w 1958 r., dlruga
pertuaI'u żelaz.nego, bę<lę dy- w!orek, 27 października nastą zaś w kwiietniu br.
rygował
utwo::ami
Brah1Tu5:1. p'lo oficjalne otwa:-cie kon.su'aW obradach warS>:a•wsklch udział
Ee-e1hove.na
Czajk-0·w·sk:egc. h.i generalnego PRL w Chica- wea:mą
przed·sta.wiciele różnych
Muszę przy okazji zaznaczyć. gi1.
kościołów m. in. ewan.gelic·kieŻ<" wyjaz,d
ten
zaw<lzięezam
K:erownii:k nowo otwaa:tej pia
t:lharmon:kom lód.zk'm.
:Na
jed!1ej z naszych p:·ób by! bo- cówki, konsul generalny WloZawa<lz,!i:i
udał
się
w:.em obecny wlaśa:c
~1r dz.im:erz
c:roll i. Tak mu s:ę orkle,tra 28 bm. z of:cj.alną wizytą do
burm:;;trza
Chicago,
Hk·harct.a
poodobala, że 11ie mogąc zapł">
N.astępn:e wraz :::
WARSZAWA (PAP). - W war- dukcyjny łą,cznie z próbami labo_i;'(: ca.I.ego ze.SlJ·::>lu C()
jak .J, Daley'a.
sZiawskiej ·wytwórni
kon..,;ula·t u
zloi<vi
SU•l''Owic i ra.toryj11ymi
trwa praw:c rok.
:pow:edz:.a!, u::-zynllby chęt·n;·~ urzędn:kanni
szczepio.nek wyprodukowac10 plcr Nad szcze'p1onką praco.wały rówwlen:ec prz,ed p-0mn,i k'em
- znp:·<ll~'.1 tyL!,:9 mn 'e.
wsrz..ą
w
P.olsce
serię
sz>Czepionki
nież
....
vvtwórnie:
krakow.s.ka, któ1\'Viadom<>ść
tę
za.komunilrn- deusza Kośc:uszki w tym m ie:>WASZYNGTON, - w śroclę po przee>1w kokluszowi. Jest to t:a·•·. ra także przystępuje obecnie do
wał nam dyr. Czyż na wc-.w- c.e.
szczepionka potrójn ie skojarzcna, jej produkoji oraz lubelska.
rajszej k0<nfere.neji p.ras<>\•:cj,
Ko.n.sJUlat geil.craJ.ny w Chica- p : :udniu podsekretarz stanu USA, uo().po.rniająca 0°rga11.izm dzle-cka
Przewidu ·
· ;
.
p~zeciw trzem cho.
Je się, .e począ\\ s:-.y od
n<i której zapoznał nas rów- ~o obe,im'.e swym
zasięgie:n Robert Murph~·, oświadczył, że na równocześnie
. i
. bł ·
ft
.
. drugiego kwarlalu przys:z:lego roi:ież z najbliższymi
p.Ja.nami 28 stąnów śrcd.kowo-zach<J·dn'0j pcczątku grudnia ustąpi ze ••wego 1c >om.
onicy (dy erytowi), tęz-1 ku.
masowe szczepie•nia dzieci
1~rtystycznymi
Filharmonii,
covn 1 kokluszowi. .
najmlod"2ycl1 (do I roku
żyeia)
cz~.ści USA. Jego s:ectziba zn„jstanowiska w rząclzic i po krót·
Prace nad szczep10nką .Prawa- przeciw kok!Lhzowi
prowadzone
c'l11c
się
w
Chicago pod nr kim o!lpoczynku zajmie się inte·
dzone by!y w warsza1wskie.1 w~·- l.lędn prz~·
za•to.~owanlu GICZe(Dal.sq cląg na st:r.. 2)
!52.:i, North Asto•· Sireet,
re sami..
tWQ!'ll\ blisko ~ lata, JeJ cy·kl pro pionki produkcJJ polskiej.

Chrześcijańska

Otwarcie•
p ft L

W

*

w

t>Oż..ar.na

Rada Pokoju

w

USA

obradować będzie w Warszawie

WARSZAWA (PAP). Pre~s Ra<ly M'al!;s,t:-ów m:anowal
Fe1tlynan<1a Hernka po<lsekreta
r~
st.anu w
Mmisterstwie

•

Pouad 1200

była

dziE-

________ _

...

deszcze

(PAP). -

t»ny wzywa.t1a

sesja Sejmu

Tul<Nlrd~ki

1

we Francii. ..

października

~...............

Soejalisiyczuy~h

Snia. 19:l9 r., jak ro,:vnjeż inne
~ałuszon.: propo2'.yC'je i vrotokil
ly plenarnych lll>siedi.eii (Zi:Tn
mC:;.tlzenia Og1tlnei'r- red .) i po
siedLeii
l{omis.ii
Polilyc:z.nej,

PARYŻ

31

z,~.

Burze

Miew.yslaw J•tg-iels·ki

Wacław

kla-rac,ię

Rcpublilc Rarlzicckich z 18 wrze

na. których dyskutO\\·ana hyla
Sf)ra.\va p<HYszechnego i caikowit ego r-0zbru.icnia ~
1111 wyraża nadzie.it;, że k1·-0ki
wiodą.ce cło celu powszechne
!(<> i <.:ali><>Witego
rozbr·ojcnia
11od sirnteczną kontrolą miedzy
narodo,~ą zostaną szczególowo
n·1>rac-0-wane i uzg·odnionc \V
możliwie jaJ( najkrótszym czasie.

uwaAt; l'\!'1.o-lu-

l{umis.ii
R1n1.J1·ojeni{)wej
z lO wue:Snia 1%!1 roku;
prZ€Ś\viadczo-nc,

• J>"'edstawia Komisji Rozbro,jeniowej 0:-iZ i prosi Sekrclariat Gcucralny, by 1>0:;tawił do rlysnozyc.ii komitetu rnz
!Jro,jeniowcgo
lO 1>a1istw dla
sz«zególnegu r0101>atrzcui;. dcklarac,ję Z.icdn<1cronego Królestwa z l i września 19;;9 r. i dc-

w

Bielsko

Biała ":' rodzinie górnik.'\, Po ukoń
cze-ni·u
seminarium nauczyci·elskiego w Ps·zczynie,
roz11oczyna
pracę nauczyciela. \V mlędz~'cza
S'le kończy Inst.y tut Pe<lagogiczny
i roz.poczyna. dalsze studia na wy-

dziaJc humanistycznym Uniwersy

tetu Jagiello-ńsl<iego. Po wyzwoleniu wraca do pracy w S'Lkolnictwie, pelniąc funkcję wizytatora.
klcro.wnlka.
Wydziału Oświaty i
do chwili obecnej kurato1·a ol<rę
gu szkolnceo w Ji:atowicacłl. Jest
czlcnl<iem Pol&kiej Zjednoczonej
Puw llobotnic;i;e,j.

konsulatu

Chicago

Szczepionkę

przeciw

bionicy, tężcowi i kokluszowi

Wgrudniu dymisja
Ta„ R. Murphy' ego

prod11ku.iemy w kra.jo

Jakie problemy bytowe miasta ~
.. Re~ubli~a 1r~ck.a

rozwiqzywac' b d ·
~w n1~be~p1eczen~lw1e
ę Zl9
TaJemn1cze knowania ·
Prezyd~um RN m. Łodzi w naibliższych miesiącach ~!~1:~~~~0ri~,~i~f~:;i:~~~~ przeciw rządowi Kas8ema
Rozmawiamy z sekr. Prez. RN Hieroni:mem Rejniakiem ~do~w.~a~n~_;i.~~r~!~W~-O~~un~17~~ Bc~~?.·uNc~•eYNP·O·d<:J~·.).z·~

.

„Daily wMail''
w
"
.
~ ~
.~ Koresp(lndent
król Jor<la.1d:i d.,;iennilk.a.
Hu.ss>ein oobył
pon!.e-- wczoraj rarno prze- dzi.al.ek lólkug-0·d·zinną nara<le z 18 przywódcami irackimi przenajbliższym czasie Prezydium? S?'la nad Wleónie.m gwałtowna wi- bywającymi n.a emjgracji. \\-ed lug jnf-Orma.cji k(Jresp.ondenta.
z
. .
. h
chura. Wiatr, którego pręd, kość na narwd'Zle tej mi.ała być <J•mt:'nvi<>na kwestia po.n<>wnego lL~l.amnie] waznyc
kw~Ei prze·kra·czała 100 kllc.met.rów oa nowienia monarchii w Ira,ku,
prz,edyskutu}21ny
jeSll.CZR pra·cę godzinę, poorywat da·~hó·Wki i pokolegiów ou,2kających w DRN, wy.rywat d.r-zewa z korzeniamj.
Na t.r on!e zas'adlby Hu.-,.s•ein.[ab:v omówić sytuację, jaka pogclz:•e
potworzyły s'ę duż,e zale- cejlońskiego.
LONDYl'f. - dw·aJ
Na de·t
prośbę
d
· - . p:szc
·
k °: w.c;; tal a w tym k·raJU
· w zw:ąz·
l
e'.<tywir-zą.du
bry P cq:~zas
spo tka:n.;a
g.ooci. Za du.żo wyzna=a s'ę tyjskiego Scotland Yardu, J·nspek- res p.ondent „Da•ly Mail" - P'"'a. ku z zamachem na pre111JP.ra
ep.raw na }eden dz!e1'1, stąd czę- tor-zy
Jame3 Ma<Jkay i Henry ;ęto decyzję za-01patrywm•'a SZ{?i- Ka.s,s•ema.
sto pob i·eżne
ferowanie wyro- Pugh. ocilecieH w środę do Co- ków p:emi<JU1 w połudnlowym
Wzajemne
lronsul:tacje
rozków. Jes.z.cre w tym roku zapaw \·ambo, aby dopomóc tamtejszym fraku w p'.eniądze i broń, by por:zną się przypus7.czalnie w
n-e uda nam .s!ę p:-z·adyskutować \Vła<IBom w prowadza.1 lu śledztwa mogll oni rorga·nizować w od!)') n~jbUższy
poniedziałek. kiedy
w druglm rzuc'.·e proj·~kt plan.u w sprawie zamachu na prei;nlera w'edin.im czas'e
rewoltę prze- szac:h Iranu złoży w Amman.ie
.
. a ·n oś'c b"PO•., Bandarał'lalke.
k
d
.
K
..f\ - l<>t
·~ rnei;;<>,
ora.z d z1a
BORDEAUX.
_
Pro.kurator w c.w. o rzą owi
as.sema.
!'la zap1-cszen:e króla Hus;c:na
1 1
:iz_ualczo~ct pracy we w;;.zy.>.tk1.ch Bordeaux zaządat we wto•rek ka- . Agenc.1a Reutera powołując: ciG.cjalną w'.zytę. Po powro<:'.e
JeJ od.m~a.nach. A wtęc zajm:.emy ry dwóch lat w1ez1enia dla a pte- .się na kola dobrze po.niormowa do Teheranu sza.eh Ir.anu goś
s.ię wóv„czas LóclZJ'<im 7,wiąz-1 ka·rza Jacques Cazenave, odpo- ne podaje. że wkrótce spotkać clć będz:'.e prezydenta Pakis\akwm
Inwalidów. S•półdz'.ielnią w1ad.aJącego przed sąde~ za nie- sif':
mają
sz,e!ow.e
rządów nu Ayub Khana , który przybc~17em1eślrnczą, profilem ich pro- timyslne spowodowanJe smierci 13 pa1'1.sitw sąs'.a<luiących z Irakiem, dz'e do stolky Iranu 9 li.stopaduk
'i
+
·
·t
W
/niemowląt.
Dziec;
te
unarly,
p
o
- - - da. Koła lon<lyt1sk'e tw:erdzą,
. CJ • zaopa,,rzieniem 1 p.
res.z 7'a;ypaini.u ich prndukowaną przez
cie prz,eanahzui·em:v wykonam•:? oskarżone· go zasyi;l<ą, zawierającą
że do I'OZffiÓW przyłączy s'.ę
planu i budz·et u za III kwarta!. trują.ce zwJązk1 arsenu. 290 dzieprzypu.s:zczalnie prezydent TurTakie mamy plany na osta.tn·i e ci. które również zachorowaly po
cji Celal Bayar. W la.kim w.v~
dwa nli>CSiące te~o roku.
uży.ciu zasypki;, udalo sic: uratopadktt
s1XJotka.nie
tcherań"lltie
Rozmawia!:
w~"uBLIN. _ 48 pasażerów sa.m-0stw~nyl-0·b.v oka7.ję do r&mnów
ZB. SKIBICKI
lotu Super c-0nstellat;-0n, należąna najwyż.5"Zym s.,;czeblu mi~cego do za·chodnic111'emie.cklch liU CZCI
d'ZY
czl<mk.a.mi
otga.tri.,;a.cji
nii 10.tnlczych „Lulthansa" przeCENTO.
7.~·lo we wtore.k nie lada i>mocje.
Sł

~~e'l'l'lle

.

interesuje na.szych czytelnikuw,
.iakie
'problemy
1 Jak.ie komunalne kwt>stie będzie r<J<z,s~rzygać w najbliższych tygodwach Prezydium RN m. Lotlzi. Na. ten właśnie temat przeprowa.d:ziliśmy rozmowę z sek.rei anem RN - Hieronimem ReJ·
nia,k.iem.
-:-- Zblirża si.ę .s.ec.ja budżetowa. r ku za.,jmle ostateczne stanowisko
ktora odbędzie .":1ę prawdopodob- w sprawie zabud()wy terenu 7..a
nie w polowie ł1s.topa.da i na nią RacUo-sta.cJą,?
przygc,'.owujemy materiały. Pra~ &ą na ukońcwniu. i
clla.t.ego
- I&totnie. jest to biała p1ama
mogę powiectz:eć.
że głównym na ma.p·ie Lod ;~i. Ni·a podjęto oza.gadni·eniem, kić.rym będziemy stat€>CZJ!H'j de-cyzji . .Jest: iu w:el.e
się zajmowali w najbli:i'.szej przy różnych
proj.:ektów. Architekci
sztości, to sprawa przygotowania chcą budować .<;.tadion rep:-e:zenj.nw·asitycji na rok 1960.
Pr.ezy- tacyjny, i•nni chcą
rozbudować
dium, mając doświadcz.enia z lat park, a je~·.zcz-e i.n.ni uwa;i,3ją, 7..e
ub'.eglych, nie moż>? dopuś.cić, na tym mk':j,<.-::u 2".? w.zgli;du na
by w -przyszłości sytuacja w har- najpilnk':js.7/.! potr:z2by na.k•ży bu
monogramach była. 'k.omplikowa- dować bloki mieszkalne.
:na pr:l'Je"t: nienal-eżyte przyg.oto- A jakie jest pa1iskie stanowamće dokum.ent.acji tech:nicz:n•ej, wisko?
prawnej, lokalizacji i,Lp.
- O&obiśd:') uważam, ż,c z bu- Czy będą to jakieś spec,Jaldowy duż.ego sta.dionu na pewno
ne posiedzenia?
Z">?,zygnuj.:~my i j.c żeli
taki ma
- Chyba nie. Te .<;ipra'.l.'1' zała pa<wstać w przy.s.~lości, t.o trz,zba
twiać będziemy w toku normal- pomyśleć o rozbudowi·e sladionu
n)l'Ch prac. po czym ca l-01'ć prz,~  „S1arLu" na .Julianowi•:,>. Parków
ctv.s:kutujemy na prezydium. Moż m~my w tych olrnl'c.ach do~ć,
na już dziś stwi-erdzić, 7...c nk': więc w·es:zlohy w rachubq }:dydopuścimy do realizacji
żadno<?j nie bud ownictwo mi•2szkaniow12.
inw•aslycji w
przy,•,7.lym ro.1<u Tym ba·rdzi.ej jest to tatwe do
choćby nawet byla już w pla1ni-e, zr.ealizowania, bo teren je.st ujeżeli całość
dokumenta.c ji nie zbrojony. Chyba ta koncepcja obędzie gotowa.
To nam poważ statecznie zwycięży.
nie utrudniało 1 u.I.rudnia j-e.<.zcz·e
w tym roku pracę i do !•ego Pre- ~k<>r? ju~ jest~śmy yrzy ~u
zydium
nie chce w prz.y,•1zlym d<>w~1ctwie, c_zy P1 ezydrnm me
roku dop.uśdć. Wiemy o tym, 7,e b~c:lzie r?·zwa.~:.a.ł-0. up<H·z~dkmva.sprawy te i;ą
ni,eła.twe i do.-<ć ma P_l~now,_ ~ez~h 1·h~lz1 .<>
"'komplilwwane i dlatego będą downictw-0 1~:i:1nosz1>n~ ...J.tk bi>wymagaly żmu.ctnych opracowań. \.~lem slyszcl~"!'1y,. fJodz boryka
- 'J.'o Istotnie bardzo wa.ina. się z _truc!n<>sm~mi. terenowymi
sprawa, ale zapewne obok niej dla. wielkich osiedli.
będa, i .in?e problemy do ro.z- _ Jest to s.luS21na uwaga. Osost.rzygn1ęrua.
biścle reprez.e:ntujG pogląd, 7..e
- Oczywiście. Na.~ pia.n pr7..e ~iolmn.i•ecz:ni~ musimy. rozważać
widuje m. :im. również pr7J~p<ro- i rozs;trzygac plany dm:ych osiewad-uenie anallzy wykonani.a in- dll ~np. R-etkin~a -:-- 10.000 izb).
w~tycji w koThSlerwacjl i remem Są Je5.zcz,e dzielruoe w Lodzi,
tach dróg oraz
w ca gdz.ie moci...na
lej Lodzi za bie-.lący rok. Wiele cze blokt, bur:zric .male drewni,arzeczy nie ZOIS<lało jeszcze wyko- ~e rudery, 1\tore 1.i~;k wym;":rananych i tr:ueba będzie zckx:ydo- Jl:\ „wlasną :sm1ercLq . Dla przywać co z planu us.tmqć, a co b<: k~adu, ulica Wl'oclawska przy
dzie }esz,cze moż.nu ZN>bić do ~1ma.nowsktego, Nowozarzewaka
rolm. M. i1r1. dlri przykla- 1 ok.o.bee! lewa strona.
du - sprawa szlachetnej n.a- .sikieJ, k:łtm1 zrc.szlą . JU.Z Jes:t. w
·wier:ochni na ul. Narutowicza do pla1111c.Tak1tc:h
mte.ii><e
moi.na
Szpitala j,m. Ba1rlicki.cgo i na ul. w. Lodzi znale-.i:ć
dużo ,vię
Kopcińskiego. Mamy trudności z C:J· Prezyduum zapewne slaotrzymainiem kostl~i granit.owej. nie .llla stano~isku w)"ko~ysty
Są to ty1lco oozywi:kie a .wa przy- warna uzbroionych i erenow do
kłady. Podobnych problemóiw w maksi1mlllffi, kosztem usu1wainia z
całym mieście będzie więcej.
miasta starych, zacofanych pod
wzgl~dem sanitarnym rud{'r.
- A czy można się clmviectzieć,
- Czy to wszystkie już spraczy Prezydium jeszcze w tym ro

wy, które
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50 budynków
spłonęło

Pod.C.73$

lądoiwa.nla

na loiniiE•kU

Shan.no•n na zachodnim wybrrz.eżu
lrlmndii. zapalił si<: jeden z czter~ch moto.rów
ma.s:zyny. Silny
wiat.1". szalejący nad wybrze•i:em
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owack'1eno
5

paździ'.ern:iik.a

Inwazji z„. Kosmosu

rozpoc:zyna
s;ę
pubL'.=na sesja naukowa
ku
czci
Julią1sza Slowacl.Gego
11tnHi1nlal g-aszenle po·żaru, dop.iero po pewnym czasie ,z,dolano o- w związku ze 150-:eC.em jego
urod.zin.
n~e·w'lwać płomien i e.
Obeszło siię
Dwu<liniowe obrady sesji OO."" s7.r?:ęście bea: oiia.r w lude:iach.
LUBLIN (PAP). W c.~ąg>J
WASZYNGTON. - Pro.f. W. Jebywać s'ę
będą
w <lniach
ub:egłej
doby w,nolowa.no n;i m·:~1i;::ioo\V, dyrektor ra1dt?J~eckiego 30-31 bm. w auli Uni1wersyLubc>lszc::>.yźn'e R poża•rów. w ""Y Kn111itetu do s.praw Pc1kojowego
tetu Łódzkiego przy ul. Buczni ku kl órych l'.t>l<mel 0 o.~ólcm Wykorzystania Enerf.(li AtomQ'Wej, ka
27, III p, Sesja trwać bę
NOWY JORK (PAP). - Pt=dpona·d 50 · bll<lvnków. Szc;',,~~ńl "'"'Ybęd.z le w dniu 3 li&topad·a In.
<lz:e
w pierwszym dniu w go- ,s.lawidel Portugalii w ONZ dr
cJo USA. Będ:zie to rewizyta rz.torne gr?:i.ny pu·Ża r mia.I m'<",j.-<re :i.c.na
clz:inach 9.30-13 i 16-19 oraz Vas.co Ga1rin dal wyraz na forum
w z.wJazku z nt-edawnym po
we wst Werechan'e w pow. T<>- hytem w ZSRR grupy amerykań w drugim dniu w g-0.dz, 9.30Komisji Poli.tyczn.ej ONZ swoim
masz6w Lu.lJ.eJ,~ki , g<lz'e o~i„,1 "kich fizvków atomowy.eh :z prze
13.
W programoe jej ob:-ad „oba.wom", że przyjęcie propozy
zn',szr:zyJ 37 budynków w tym wodnkrz:ącym amery•kańskie.j koprzew1d.ziane jest, po uroc:>:y- c.ii radzieckLch w spra.wic całko
l l domów micsr.k.alnych, 26 za mi.sj I energii a tomowej J.obnem stym
otwarciu przez
Jego wit·ego rozbroj.2nia mogłoby u-czy
Maccone na cze.Je.
:Magniifioencję
Rektora
t..:L nić glob ziem.ski
budowań gos.podarczych.
bezbronnym
pro•f . dr Ada.ma. Szpunara,
G wobec ewentualnoej inwazji z
referatów w kolejnooci: pr(lf. Kosmosu. „Pogląd ten nie je.st
"1
dr J ó.,;efa Du łJc!ewde-m, prof.
absurdalny, gdyż biorąc pod u""'
dr Stefana Hrabca,
prof. dr
wydar:zeń, można
------------------·--------St.efa.nil Sk:wMczyńskJ.ej, pr<1J. wagę rozwój
dr Stefana. Ka.wyna. oraz mgr sobie wyobrazić nagły najazd na
Ziemię napa.s.bn.ików, przybywają
mgr Krystyny Pok.lewskiej i
cych z inrnego ciaJa niebies:ki-eHeleny Ka.rwa.llldej. Po każ
••
rnołrawstwo
dych clJWu
kolejnych refera- go" - „a-rgument<J1Wa.I." p1:'2ledl0.1.a
Portugalii swój sprzeciw
taoh przewidzliat11a jest dysku- wiciel
wobec radziecki.eh propozycjL
sja.
•
„
•
Jedinocz.eśn:ie
w dlll.iaoh
29
paźdz:erinika - 4 li.stop.aoo o- Wiózł ładunek
twarta będzie w czytelni Kadyrektora
Zjednoc:zenfa
Przemysł
lekkl od srzeregu już ora<ll
tedry Li~era tury Pol.s:kiej UL
miesięcy
sto•pniowo por.ząd:ku.je Przedsiębi1>rstw Budowla.no-Monta
przy ul. Lillldleya 3, I P. WJ- QfOmOWy?
kier01\:vnioze kadry w fal>ryka1ch. źowych Przemysłu LekklegD w
stawa
zorganizowana
p-:z.y
Usuwa się p1·zecle wszystkim tych, Łodzi.
wspó1udziale
Biblioteki Uhi- · - - - - - - - ktćmzy do!conali pr.z.e:krocizeń w oO&taitnio w resorcie przemysłu
bc,wią:ziujących p1·zćpisach lub po- lekkiego powol.ane zostały specjal
wer.syteok:ej pt. „Juliiu.sz Slo- ·
peliniLi nadużycia.
ne zespoły, które przepr0<wadzają wad~i i jego epoka".
•
W cK•resie od 1 kwietni.a br. d<J kontrolę wyikor-zystania funduszu
Zorganizowaniem i przepro- I I
ch"iili obe.cm.,,j, 2wolnl-0no w p<l"Ze- plac w wytypowanych przedsię
0
zajmuje się
bi"ł
mysle lokkim u; dyrekta.rów :z:i- bio'l'sbwa1ch. W S·tosunku do osób wa<lzen~em sesji
'«
kładów.
.Teclnych za nieuclo~n-0ilć wi,nnyeh naruszeni·ą dyscypUny Uczelniany Komitet Obchodu
Roku
Słowackiego
w
Uniwerł
ł
\V kierm.va1nhu
pr?.ec.1:-iiębiorst·weim płnc ,1 goopa.darki
tlnansoweJ za-1
1'1b b1X»k kwa·lifckacji, Innych. rza sta.oowa•ne
Załoga
będą
ocl,powiednie syteaie Lód.z.kim.
na,duży,c.1a
lllib
dopu~zczet"l1ie- do sa.l">l«>je.
J. P.
111a1•notnnvstwa l nadużyć.
NOWY JORK (PAP) .. - W śro
I tak lllwolnioono dyscypll.na>i'.nie
dę n1>d Tane.m nad lesistym tereza na•duży,cla, w-.tJglęc:ln.le toler0<w.a
nem Ha.ttiesburga (stan Missisipi}
nie nadużyć I skierown•no do prouległ
katastrofie
b()mbowieo
lrnra•l!ora sprawy przec.i.wko dyrek
„B-58" - „wielka ta1jernnica• 1 lotto.ro·m: Wa.rs7.awslcich Zakładów
nicotwa USA. Sdmolot miał podobGarbars•kich, Olsztyńslcich za.k iano na nokładzie ładu.nek atomo' dów Sieci Rybackich w Kors'>lach,
wy.
Maszyna lecąca na znaC7Jllej wyPARYŻ (PAP). Na zakoo-1 litar.nego, .poUtycznego, finanoo- Zakład_ów Ro..'i'Zarniczych w Ełku
gu spraiw, które ciążą na 'orga- se.kości, przypuszczalnie z szyb·ko
C11€.J'lie wtorkowej debaty we weg,, i oo::jalnego, nigdy też I. Zm1grodzl_e, Połudnlowo-Łódz
Wypoczyi!l,e!c :niedzieliny w for
nizacji wcza<E,ów świątecznych. ścia po·na.ct tysiąc kilometrów na
f:·a11eu&kim senacie n.ad :sprawą je.~ZC7..e nie dążyliśmy tak usil- kich Zalcładow Remontu Maszyn
mie wczasów świątec7ll'lych co
Al · "
b t
l
·
· d
·
· l
F
· : Przemysłu Włókienniczego oraz
Domaga.no się m. in. r<YLarani- godzinę, za•częla gwałtownie rz>ni~1e!"lt
rok zys;kuje sobie
~·. ra
g oo prem.1er nie o ~wtąza.m~. osow ranc.1, przeciwko naczelnemu lntynlerowiększą
=erriia
fundu.szów w za!""adar... żać Jot i - ja:k opo·wiadają nao::zDebrc. o.świadczy! on m. rn„ z losamt Algieru .
u
wl Z.iedn-0czenla Pr7.emysłu Arty~i ni świadkow.ie,
ilość wielbicieli wśród 1-0dzian.
tuż na:d. tl.tetnią
że w ub. roku Francja rozpoPo podk!re.ślen>iu, iż Al1gieo:-:~ lrnłów Technicznych.
Fakt, ż,e woz.aisowiczów sw1ą pracy mię.dzy sport a tury1sty- eksplodO'Wała. Po pierwsze.i detoczęła w Algierii cztery b:tw_v „trzeba prz.eksztalcić w z'emic; . Pcnadf.>o rzwolniono w tym ok.re
kę.
W praktyce często dzt•2j.e nacji nast?n·ił drug.i r,lośny wytecznych przybywa staJ.e, cie- w zna.C?..eniu :folśle woj,qko- fra,ncu..'lką",
s~ę taik, ż,e pi€lt'l.iądz;e na•j=ęś- b_:ich slysza_ny w od.le~łości około
Debre
powtórzyi. s1e za n!eudolność i zamledbywaszy, aJ.a jednocz,eśnie ma.rtwią
wym, w 'LD.acwniu walki pt"(>Wl\ że nie ma mowy o politycznych n<~ ol~ryw;ązków sl.użbo•wych dyc1ej
idą na rozwój sportu. 4o k1lDmetrow. W n:1eJS~ upad:ku
mankament:· tego ruchu, który
dzonej na. t>laszC"Zyźn;e wewn<:- rckowaniacłt z FLN
Prwd&ta.wiciel Zakładów Bucz samo:onu powstał leJ o .1ozmLarach
naJ·w··- nawelnrnnego
re totó~v.
Zakladow
Przernyslu
dotychczas cechuje żywi-010'V Ozo-rlcowle,
za.k Ja
.
l
t
· 20Xla metrów, gł<:bokL na około
h?,ne,J, ba.ta.Jt.1 W St-Osun.kach Z ięJ wcnodzt W
gr.i;; dyskUS]<l dów PrzcmyS'łU Wełnianego w
wość nie mająca wiele wspól1~ past u ]owa·
zaopa rzenue 10 metrów. Na powie.rzchni na poTune-zją. i Ma.rokiem i wres-l- n.ud
warunka.mi
przerwarna Zduńs>klcj Woli i im. Wł. Reymon
lodzkiego PTT-K we wla.smy nad 25 ha zapaliły si<: drzewa i
nego z organizacją. Temu tecie
rmgryw·k i n.a plalformle ognia. Pol'ityczne uz:nain ie pow- ta w Łodzi, Zakładów Przemysłu
matowi poświęcona była wczo
tabor, gdyż dotychczas nie po trawa.
międozyna.roomvej.
Ja.kakolwicJ;: ,•.tania uspraw!edliwi.ałoby je, a Lnia.rR•kiego „Lech" w Oldrzyc~o
Cz!·onków rz:ałogl samol".'tu, wyra.jsza narada zorga;ni=wana s'.ada ono ani jednego autokaru
kl~ska. }>O'Tliesiona w jednej 7, je<lno::z.eśn 'e by loby. spt"7..eczine z w Icach~ Tarnowsl<lch za.Jcładow
calkowlc'.e rzuconych prawdopodobnie p_rzcrt.1
przez
Wojewódzką
Ko.misję i jest uzależnione
t •eh C"Zt
eh bal l""
O<.
""
.
<l
,
· ·
d
Wyrobow
Skórzanych,
Zalcładów
od
PKS.
CzęoS"to
zakłady
pracy
specJalną
. katapultą,
Zt'lalez1"'!10
l.
~·re
:i u m ze s., „r- z.~s.a ą sa.mos,anow.en1a o- Przemysłu Guzikarsko-GalanteryjZwią.zkÓW
Za.wodowych
i
.
. .
.
. zcl·rn~vvch 1 ca.Jych w odległo-sci
'\\<J~·O'Wa~
cal.kOWl•lY kr.ac!'
aal.
nego w Bogatyni i Inowrocławiu
PTT-K.
:i;1a.Ją p1emącl2le :i:ia wyc1~1u 9 l<m od miej sca wypa<iku.
scwierorz1ł Debre. Zapewmł on ----~------------~---::;__.:.._ _:._:.~:.:.:..:.:::.:.:.:
sw1ą.t21:z:n•e a
nie dysp<:muJąC
Teren katast1'0fY otoczony rro<;hał
Jale
stwierdził
wioepl'e7leS
taborem nie są w stanie ich u- kordonem
policji, a na miejsce
nast<:>!)nie senalor6w, że rzą<l
za.rządu Okręgowego PTT-K
pr.zybyla 20-osobowa komisja eksfrancus-ki b~'T.ie
kontynuowal
mgr Z. Surowiieoki, wycieczki rządzić.
z wypowiedzi
kie.rownilrn pertów lot1'1iczych.
walki w Algi.erii i uh-zyma na
niedzielne urządzane były prz,e
o!J.eonym porz;iomie wydatki na
Komitetu Tur)'Styki Górczaka
ważnie bez planu, w wlęlt\sz.aj
cl'le m.tlita.rne.
wynikało
niepokojące zjawiczęści do Spaly, chociaż komiNie ma mowy o rezygnacji tet turyetY'koi wydal w tym ro- sko, że wś:ód turystów i wcza
oświadczyl
prem!er.
Ni ."(dy
sowiczów
nie.dzielnych zbyt
ku
informator
obejmUtjący
(Dokończenie :zie sk. 1)
tym sezonie w Polsce Rubinj~sz.cre Francja nie podjęla t"lpr:zesrz.ło
20 różnego rodzaju mało jest robotn!ków. Na ogól
Wśród pozycji oratoryjnych,
steiln, Mal.cuży1'1Slk.i, c:z.y Stok ego jak obe=ie wysiłku min.ą
ilość
81
kót
PTT-K w.Lodzi
m iejscovrości. wYIJ)OOZyillk<J1Wych.
które jaik wiadomo są .spec:ja.lkowski - tym ra.zem u.~lyszy
Kultura wyciecwk w ogro:m- 50 istni.eje przy zaklada.ch proBONN. - Na p-05terunek policji
110.kią naszej Filharm<l'Ilii, pla
my kh i w Lo·dzi
dukcyjnych a w clodat.Im czl<lill w Grailsheim w pób10Ct'lej Wirn.aj wi.ęks1z,ości nie stala na po
nu.ie się barozo in.teresujące
A jak plany wYjalZAłowe Fil
kami ich są proode wszy»-t,kim
ziomle.
Aby
t'7JeCZ ulegla zmia
pozycje, jak p')lsikfo prawyko
harmo-ni'i?
tembergloi (NRF) flglosit się męż
pra-cownicy umyslowL
Rolą
n~e na l·ap.s:re PTT-K wraz
z
- W początkach maja, już
nan:e „Dzwonów'' Rachmanirad zakładowych j dyrekcji czyzna w wieku o.lrnlo 25 lat, któkomi.sją zw. za.w. planuje unowa
do tei<stów
E<lga1·a
tTa<lycyjn'e, wy~tąpi ona na
rządzenie
dła
organizatorów jest skl-0<nić większą ilość ro- ry o=z;na.jmił 1 że calkowicie stracił
ó.wóC'.h koncertach w WarszaPoe' go. Rów!Leż n ie znanym w
botników do turysty! i. Chodzl pamięć. Oświadczył on, że ranwycieczek
świątecznych
w za
wie. Wyiaz<l zagraniczny (B~l
Fo1.":::>e dz'elem bedz:e .. L's"
też o to aby na s.zczeblach za- kiem tego dnia obudził się na nie
kładach
pracy
specjalnego
kur
g:a
i
ZSRR)
n:e
do.s.red!
dolgorfl Strawiń.<>kiego.
Wśród
rządów
o'.uęgowych zw. Z9..W. znanej mu łące w pobliżu miastesu.
<l&lszych pcn:ycji znajdują się
tychczas do skutku. M'.n. Cekomarować
fundus.ze jakimi czka., S•twierdzając z przerażeniem,
Prz,e.d.s.tawiciel
sekretariatu
„Carmina
lmwki ob'e~at je<linak, że lódz
Catull i"
O~fia
i
dys.ponują 'PQ€:ZCZ12gólne zaklady
CRZZ, Rult'.~ows.ki oświadczył,
że nie pamięta
ja.k si<: nazy'Wa,
„Koronacja Pop~i." Montecy filharmonicy będą w tym
pracy na wypo·~-zyn.ek świąt·ecz
Ż·e związ:ki zawodow•e przywią
\ erd'ego, Będ?.'e to esb·a00we f<', ku wy.stęp•O·wać za gran~cą.
ani t~ż. gdzie mieszka.
ny
i
prz,o..znaczać je na zagO<E.'JO
zują
do
organizacji
wypoczyn\vyk-0nanie t1t\vo:-u po·„vstnłego
Na jedno tylko pytan'e r..e:
KRAKÓW (PAP). - W godz.iPo doktadnym rz:bada•niu d'Ziwneku świąt~znego i turystyki o- darowaini-e ośrodków wczaronach wieczornych, 27 bm. we wsi
1~.a P:-72lom'e XVI i XVI! w„
u mi.at nam <>dpo „ ·iedzi.cć dyr.
wy.ch. Doory przykład dają gio pa.cjenta, wezwany Ieka•r:z: ogromną. wagę. W 1960 r. CRZZ
Gl'zech1nia
wybuchł
pożar,
w
<'-lan0wiącego
zaczątek
form
Czyż.
M'anow'c'e na pytanie
wraz z Zarz. Gl. PTT-K 7,,or- wlóknia.r:za. Prvekaw li -0<ni w r.zekl. że nie jest on symula•ntem,
zwią<Lku z czym do mlej&cowoścl
operowyc,h.
kiedy vr~ebudowa.ny zoota.~ie
tej poS>pieszyły jednostki ochot.n.i:
gani:zuj.e d.wie gi.ga.ntyczne im- tym .roku. pół mili<ma złotych
Wśród
artystów
poJ„kiej
wre$'ZCi.e gmach Filha,rmonH z
na urządrenie ośrodka. wypo· ani też nią nie wsl<azuje na to, że
c7..ych straży pot.a r~1ych z B1a.Jc·J
pr·e•zy: rajd turystycZllly &?.lajego l<-0mp.r-0mitu,ią,cym Ironto1 Makowa Podhalańskiego. Na uli czolówki muzycznej uslyszy my
kiem Tysiąclecia oraz ra.jd szla czynkowego w Lagi.awni.kach i ule.gł o:n i1iestz.cizęśliwemu wy,paid.·
dyry"entów
nern. Pl"zed trzema laty M'acach Makowa w wyn't'.<.u nieos·t.roz i:rawdci;:>odobn'e
kiem Przyjaźn•i - walk I Ar- pół miliona zł prz,nnaczyli na ko<WL
\Vcd:·c-z.kę, \~icl<>::.k:ego (' Ka.tle ,s.t,:i:J:'Clje1't p.:idjąl s'ę wyko-na
nej jazdy pr.zygodnego motocyl<li
mii WP. CR.f.Z przeznacza dla ro~;: przyszly na budowę -0...wdwicz.a. Sp-0śród za ~rank:.z.nych
sty, dwa wozy st~·ażackie zd-e 1rzyn·;a do'.rnmentacji technicznej
Nie ustalono dotychczas ~Y
Łodzi na i.nwestycje, które maka na Chojnach. Jest nadzieja. czyon te.1 nagłej
ły się ze sobą . Trzech •strażaków
-- na pewno: 1;:.~<rzyo2<:zke po
przeoud·owy i do•tychc1.as jej
utraty pami<:<:i.
- Jan NiteJ, Brcnisław Kocze•k ·; chodzenia p:>l.~'' e,o ldc; Ea<?n:l-e w przyszly-in roku rus.zy
ją ułatwić wa?.asy świ.o,teczne
n'e wv~<'>:1?.ł . Ozy dl.ug<1 je~
Nje udabo si<: także stwierdzić tot
,Józef M'tzera doznMo ba r dzo cięż del, D'.ain!1c;tq rL1 0"lllll'':<.-P.'10 Warównież budowa. ośrodka wcza
1 mili<llll z.ł.
C'Ze
J,i>dź
l"H:·drt:i.e
e-zekać
na
kleh obrażeń .i znajduje się w
W dysk1.11Sji prziedstaiwiciele sów niedzielnych w Mrodze ko samości chorego. Młodzieniec pragmadt
odnowionej
Filha.r~7.pitalu.
Jeden z wozów :został lentina G0o:·gh "u ; I dyryg"11cował prawda.podobnie
na budopo..~gólnych kól PTT-K do- lo Rogowa;
niemAl da.szc-Lętnie rozbity i nie fa Opc~y P:r-y. '.•;'ej G·:xirg0 m<>nili?
Wi·e, o c<iym świadcz<! jego r~
&ohast'an.a. k-ili wystąpią, w
ma,g~i się _uregulowani.a. 1>~1'. Woj.
nadaje sie do eksploatacji.
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Antvbaliowei kampanii ciqg dalszv

przekonać Dyrekcję?. •• Buchalteria łódzkiej Melpomeny

Jak

Melpomenę murzę tea•tru
wyobrażali
robie
starożytni

Kfilkanaście robotnic z ZPDz
im. Rychlińskiego, z 1,tórym1
przeprowadzilam krótkie .ro~
n~mey na tem.a:l: .,Czy octd.a1ą
bie1iz:nę do pralni rrueJskich,
a jeśli nie. to cllaczego0?" odpowietlz.ialo nu tak:

:;:

*

CEROWACZKI: E. B. I T.
G. - Pierzemy same. Kiedyś
dc.u;alyśmu do prania, ale o-

tf:~ymywalyśmy
bie/.i.:;.nę
tak.
:':le upraną.. a nawet ze ślada
mi bru.du, ::e wolimy męczy.;
się same nad balią. Do Ugo
nie dość, że taicie pranie w
pralni miejskiej trwa dwa tygodnie, to jes.?.c;.e nie dotrzymują terminów.
Czy w· dyrekcji pralni myślą, że mamy
takie zapasu bieJ.izny; iż motemy
tygodniami czek.(lć na.
wyprawie? Z jeszcze jedno. W
ś~ódmieściu to jes;cze z tymi
tl!1·minami jest 1ak.o tako, ale
na peryferiach m -iasta. np. na
Ralutach, kiedyś tr~ymali mi

=ro

DZIEWIARKA H. W. - !'iie
oddaję. Kiedyś dałam do p-ralni miejskiej. .
ale dostalrtm
bieliznę nie do.praną, nie u;yi-:rochmaloną
'
zmaglou.:aną
tak. że wyglqdala jak wyjęia
krowie z gardl.i. Wolę nie dospać, a wyprać sobie sama.
111 AGAZYNIERKA. z. B.
Pwrę bieli.znę sama.
Slyszy
~ię tyle skarg na jnkość uslu.g
pralnietu.:a miejskiego, że nie
mam odu;a.gi zaryzykować.
PRASOWACZKA W. CH. Pranie to cięż/ca -rzec.z.
~'aj
c.::ę śc i ej piore nocami. Wt~du
~.:czególnie o<lc:11wam. jaka to
C•ei ka praca.
zwłaszcza dla
1.obiety,
która te d.?ieil. nie
·mo:::e odpocząć.
Cóż jed1:a..ic
robić,
skoro n·ie ma innego
u·11jścia? Bo na prallcę mnie
ni<' stać.
a do pralni miejskich bieli.ml! na zniszc.::enie
nie

·bieliznę

H.

z

PRACOWNIC
RYSOWNI:
A ni jedna z nas nie chce korzystać
z
pralni miej.skich.
Do póle i
będą pracou.:ać
I a k.
niechlujnie.
będziemy
prać
same. Najlep·;ej buloby jed11ak
oaybuśrnu mogly /,;upić sobie
pralki na rnly, Nap·iszcie. że
tego pragnrt• tts.zystki.e kobiety
l6d.:lrie.
żeby nasza bie"iizna
prola
się
osobno. °nie
we
u:spólnym 1~otle.
ODDZIAŁU

S.

Owdo vrnln1,
do
punktu !IS/ugoiceuo
J;rz 11 ul. A. Struga 2. A!e pio-ro ,,w lcra. tkę··. Jak popadnie.
Ha.o lepiej, raz gorzej. Kied.yś
otr::yma./am z pranicL pos2ewk1. to pod gttzic~kam.i bieli: na
b11la bielsza niż gdzie ;ndzie ·i.
T en pr;;,yk/a-0. świadczu,
jak.
p,o-rą . Pr.: y t um bi.ellzna je:;i
nic k-rochmalona. nie farbko1c'a
na źle wykofi.czona. Ta.im bieli.2. ~a szvbko się brudzi. Tylko
koszu.le świq,teczne męża piorę sama, bo płacić po 4,50 zl
:11 sztukę to dla mnie za droao.
oddaję

s.:cm,

przeszło miesiąc.

SZESC

dam.

SZW ACZK.4.

bieliznę

W

*

*

po;nz:oecl.n.im

mówiłam

o.góJ.ną

artykule
sytua-::ję

opral

n:c.twa w Łodzi.
Przypomnę
30, w .s:;:.róc-'e. Jedynym mon0Poli.stą w dz;<edzin'.e z.i:Y'.oro·.1·e·
g„ prnnia b:eUzny są iVI'ejc'.k;-e Pl"2lnie i Fairo'iarn'e. kh
nlo~
.przerobowa sięga 4 ton
b·e1izny dz'<mn:e
(mam na
myś1i wyłącznie b'.el!znę p~y
'"atną. gdyż 1x6cz wj MPiF

piot'ą

także

bieliznę

różnych

z.al~ladów,

i n.stytucj i i
już
ooobno,

w

ale to

innym

p.o-

rrLie>:z.<.2en i t1).
0

Jest więc to
n'>E·wystarczają<:a

SZWACZKA X (nie poda/!!

tys.;ęczne

nazwiska). Nigdy nie dnm
stcojej bieli.znl/ do pralni..

moc o
jak

w'.ele
700-

n.a

miasto.

W Warm.awie np. MPiF na.
6 zakładów pralnie-T.yeh: 4 7.a'klady- pi<>'l'ą t.ylk<> b-ie.Ii.zn<:, w
ogólnej Hości 170 i„tt mies.ięcz
nie. ora?. jeden za,kfa<l wiel•lbran.7..owy 100 !on bieli'my
miesięC'Znie.
Wa;rtość
globalna
rO<CZnych
usług
praJnictwa.
wa.r.siza·wskiego mie.jskiego wy·n-oo.i :,Ili mln ?Jl rnwnie, p<1d<...,..ll.S gdy JÓ<lr1lkieg«> 18-20 mln

A więc paląca s;nawa zwiQk
szenia usiu~ pralnictwa m'.ejs.kiego
\Ą1 n.aszyn1
1nie.;§C:...:;?
Tal~ jest. Tug-0 samego zdania.
je-st. i Rada Sar-Od-awa m. f,o~
dzi i i\lin. Gosp.OO.arki Komunalnej_ Wyrazem tezo jest um~esz.c:z.en:e
w plan:e 5-latki
budowy nowego z.ttk1adu p:dniczego o p:zep\l~O\Vości
4
t.y.5, kg b'.elizny b'alej i 3 tys.
kg .ga.rder0<by na jed.11ą z.m.ar.ę. W chwili obecr.ej cpracowu.je się już
dokun1entatję
p.t>d .tę t,a,k pu.!rzelJ.na\ inwestycję komuna~ną. Pow.sian:e ona
przy ul. Obywate1skcej.
Ale to s;xawa dwóch. trzech
lat. Trudną .sytua{!ję Loclz~ ak:
tw.ln:e pró!x1je 6·:e rmwi<•rzac
JloOP~ otwarcie (hyóch sal.on6w 1>raJ.niczych
bi·elizny w
n\Le:śeie. VJ sa'.oni-e ~ym. kl'.en tka eama będz'e pi·ala swują
b:eliznę w p~2ln:cy i sarna cbs!u,gc.waia
ma.s:z.y,ne
pioncą
1•;yłącznie
tylko
jej b'.efr>:ne. Obslu.ga zresztą jest nieskomot!ikowan2 i nie wym.a,g. ająca na3<la<lu sii.
Ca - ale ki·edY oh:zymamy
taki jooen choob.v sa.Jon? W
""ydcz. G'°sp.
Komun. lh<'ły
N~rod>O<wej m. Lodzi ośwh1d
~-zono nam, ż.e w każ.dej cln,·iJi minisle:·s·t.wo m<»7.e 1w·zydzie
Jić Lcdrz-i ocJ.p·<>wiednie mas:tyl~Y. pod '"·a.runkiem jednak . .1. .e
,•·Jadze
miejskie
przygotują
OOJ>Owie<l'ni l().kal. I wla~nie .z
tnn loka.J..-n1
zaczynaJą
s·1-ę
J~l<tpoty. Bo choci.aż P1-.ezydi~1m
Ra-dvl\"a.rooowcj
m. f_,o.'.Jzi
specjalną uchwalą zob<>wią·la

Do

te.go
w

powa:;„nym
dziedzinie

pralnk,zych

ud'?.~a-

l!ls! ug

na rzec-z spo!e-

~k·ie-go,

r.a
ny

jest

"'.lowo

w tym prooes1e, njię na.leży

stępsiwo

l

ehO(j

oo

pMlEJ.

dokonane ZOi!ltalo w apal'tlcic handlu detaliezne:;o. bezpotkednie interesy konsumenta .J>07a
drobnymi Wyjątkami nie zo.sta.ty
w zasa.dzie nairusr,mne. Nikt zresa~,
kupująe w pańsiwowym sklepie, wył J>rodukowa.ne Przez państw<>we f.a.brvk;i i sprzed~wane po ustalone.i }lil'?l"lZ
?aństwo ee•n.te bu,ty, wie d-0myśla.t się,
~ za tą. leg-c1.lną transakcją. t-kwi nielegaln~', ale za Io ba.rd:ro iiintra.tny inberes J>r)' Wa.tny,..
_ Jakże zresizią. ~ógł si-ę tego domySlić pn.ecięt<11y kJJ.1ent, _Jeśl;i na.wet cdf J>owiechi.a1ni za. nadzór nad podległyf IUi im plaeówk.am4 pra.c()wnfoy bł·a.n; iowe,l
dyrekcji. Miejskdego Ha.adiu
• :Oct;aJicznego • rue lM'ZYP~li •• ;'..e
· ~toJące na. wystawach i zalep.Jące
ISkleJ>M"e po'l•ki" obuwie. sta.now1· J>I''.-Watną~" wl:asność poniiiektórych kier.r
\\·nlków mvych placówek. Tym bai·d7fi J te prz.eoi.eż p,a11owc
1
•
l
nag1e
tern.a,
t Y. wiel ok.rc·.n.1.c
• ·
iym. 0 k ~<?.
nen
w.
"-14 --~0
„_
• --.,,•rowiauna.ne. me UJawn'·'y z~~dnyeh niedokladn.ości i
fm-n118olnycb
lich b" Y ren... finansowych·
11x, _
kl
te. ~·>mJO jedna.Je. faktu, 'Żle s • epowc
~ nie wykazy.wały m.a.nk, portfele
ielu. kierowników pę~ły z dnia.

Może

!

!

i „,
!

k"cj fabryki

l

" n.,, cłz1eń.

by

oo

z Jód:;.ZiPDz im. Rych-

przedstaw:cielk.J.

uwadlz.e

„r·ema-

KorLysłaJae z

tej to właśnie luki
w przepisaeh, oo ba·rdziej pomysfowi
panowie kiermvnicy wpr-owad'łlali Pt'Ul'll
nią. do państwowego handlu na wlasną rękę 7K'tkupjQue towary, płacąc za.
nie pieniędzmi wycofanymi z dziennych utargów.
W ten spasób - ja.ko że J>J'a.00~li" z ołówkiem w ręku - stan· maja,ł•ku sklepu od1}()wiadal stan{)Wl woowi~~ń fi.n.ansowyeh wobec dyrekc,li i ..,....wszystko byw forma.linie w pl>rządku.
Je-dni zaifl{)bi~ii n.a tym za.lec:lwfo tlD
·
-paręb" tysięcr, inni pC>więk~yłi
sw<>JC
-

gofowlmwc o sumy
kilkad?Jesi>-t tysięcy i
„
pc.l.skieb.
Oto jak wynika. z dokonanych l>l'Ze!Z bi·~glego sądowego obliC'"LCń - niejaJ,i Je1-,;y D., który pne-z
SWOJ „kram.iik"
ponad 2.300

pm.epuścil

w

v.·aż!"!.e.

buchalter.a.

iż

Vi.'

d)'Te:-r-cjj

paJu.sz.k.a·~h

m:c.i-

sk'.ch p:-::?lni panuje fałszywy
µogl•!<l
na iiStotne
pot.rzeby
p~ab:·cze miasta. Ponieważ
2 ton.y b:e:iz.ny dz'er...nie, ja»dc
p:e!~z-en1y,

odp-0·vviada

swo:c~1

1x>~vin.~a

wyma:n-~curoiA'a.a)·ch.

rówm~eż„.

o.lówek

Jfope~·tu.ar
i sposób
jego
re.aJ:iz,0owa.n:a,
to bewpirze<:znie mome!l'ty dla 112atru z.."lsa•dniioze.
• · ;e moż.na jEdnak
ba·gateli7JOWać
spraw
bu<lże
to~10-kasowych, tym
w1ęoe.i,
że oceny nasze korzystaj<\ z
wy&okieh s:..ib,.,;e.ncji ]>&n~lw<:,
Z różn.ych stroo św'ata .sygn.ali:z.ują, że tu i
tam. frekwencja w teatrach
spada.

zacr:oto-

wanemu w naszych punkt,,; ch
odb'o:·u JX>pytowi to ll:e
trzeba zwcęk.9zać mocy p;·aln.czej miasta. nie trzeba in1stalować
nowych maszyn do
prania b:e1;z.ny itp.. pcn:eważ
na p-ra] n.'ctwo us!u~owe n'.e
ma w I.<>dzi zapotrzebowama
- rozumują w dyrekcji.
Tymczasem,
a p-<>gląd taki
p-0-clziela także i Wydzial Gosp{Kfa,rk·i Komunał.n-ej m. { ,Qdzi.
ka!Jiety ltidzki{\ bynajm1iiej nie kQcha,ją balii, ale
irzymają. si-ę jej z konict-r;.,11<>ś
ci,
bo mie.iskie p;ra.l;nie ź!-e
pi-0rą. bieli:z.ni;.
Poprawa jakośd usług MPff

\Viadc·mo -

kon.kurencja r·a<l·a
telewizji potężna ofettIBY-

j

wa filmu.
Czy
fala
tego
kryzysu
teatrnlnego
dopłynęła
również do Łodzi I
Racz,ej jeszcze nie.
Trz.eba jedn<;k liczyć się z ew-entuah'"1ośdą, i.e
iuzyże dotrzeć ona i
tutaj -i proiiJ3,ktycz111i.e już obmyilić

'ro

roznowego wi-

z:naczy

oraz
p<nvażne
z\v~ększe~1e
1ych uslug - to wlacinie ala.rmują.::e za<la:n·:e. i
to n:e na

kontra•l<!Cj{".

jutr-o. ale na z.a-raz. na d~iś.
O propozycjach. jak:e cheoemy w,~s1unać "\.\r ty._m z.akres:e
-- w "następnym a rtykule.
K. WY.RZ.

p-rowad.z:ily ondramaz peł
nej w :down.i, nie .sit;:ra.ly s :ę
o urabia.nie sobie ka<lT pr:z.:r-

I

pooe:z.ąć

wa1k<;;

o

dzaZlą

poli.tykę

giś

łódz:kie
te.a.try
tyczne. że, zadowolcine

widzów, 7.e nlie. usiło
waly wc:ągnąć w orbitę za:iintere.9'D'wa1i sztuką teaitralną,
a.n.i młodzieży, ani dzieci·
Obeoo.;e
na.prawi01rto
ten
bląd.
Tego nip. roku baj~i
dla dz!eci i&1
we wszystkich t€a.trach, a ró'.vnolegle
wprowa<l~jno

'l'o

prawda,

wśród

Zyczymy sukcesów

Z lcfoil'~ka. Okecie w . Wars-;:a wk odleciał Qnegdaj na tournee artystyczne do Ka11a<ly i Stan<lw Zjoon<)czon:vch Paiistwo·wy Zespól Pieśni i

T:tńctt
„Sl!\.Sk':.
CAF - fot. Langda

n.a.r
ro' "·inng
~···u ·
· 2 t
"'
v ,Q " ' " Wła. Olra'Z J)raw1e . YS,
czas WJ•eszcie wyjaśnić, Ską1l -O- Ił
pudelek nie1egałnic nabyte.i i sfałszotrzymy,,ali tcwa-r organiJ7atQI-Z.i~
wanej pasty d,1> butów, roo:prowad23.prywatnych kramów w spol.ee.zncj lJ'O(). firmą „Buwi" _
csiągnąl nych placówka.eh handlowych? Ską.d
wc~Je spc.xy zysk, doohodzą,cy d„ otrzymywali go po cenie, która mno-~
130 tys. zł. NiCi!o więcej_ bo 143 tys
żliwia.la im zgcdny z państwow~-m
zł uzyskał z takit'go samego „inte- cennikiem zbyt, })ł"Zy jedncerzesny;n
l'esu'' kierownik innegQ skJepu pań- c.siąg·nJędu 'Z tych transakcji wca1et
stwowego, Sta.111i&ła.w R.
Prawie 62 niemałych zysków?
tys. zł „za.rQbil" na. prywatnych obro„Tajemnica żródeJ zakupu" jest
0
ta.eh Józef G„ a. Urszula M. zagar- wiele prostsza, nli. by si-ę pczQrnic
nęla. około 84 tys, zl nielega-lneg-0 zy- mogło wydawać. Buty te pochotlzisku...
'
ł::r -z l>l"Zydą;iałów slużl>i>wych, uzyskiwa
Ąkt o.skarżenia wYliC741. sumy i na.- nych głównie pi·zez górników i huzwisk:i. dwudrz.iest-u kierowników lÓ<l?~ tników w WQjewództwiiia kat.owickinL
kfoh sklepów oibuwn.iczyeh, podległych Pr"~ła<fając
nad
ciężkie obu"·ie
dyl'ekeji :MHD.
Łączuie wprowadzi- robocze, buły wybra.ne według wfa.
li ooti do obrot·u nieleg.alnego i<>waa·u snego gustu _
s1>rze<la.wali oni eowe
służbowe przy&i•aly na kałA>wickich
rynkach 7.e znaczną dla. siebfo stratą.
Oka-zja
P<>tfobno re.cizi zlo<lzieja.
Szybko te-i; zroclq,il sie klan
ków, z~~Ieźli się w Łcnizi nabywcy ..
No coz! Chyba tylko w wojsku lud'Zie muszą ch()dziĆ w tym, eo im wvdane zostalo ze
maga:r.ynów. Wśród cywilów w całej roociagłości obowiązu,ie zasada., w myśl której gusta nie podJ.~gają dyskusji. Na.wet wówczas, gdy dla ich zaspolmjena sumę stięgającą }>O!ruU] 4 mln. l;I.6 n.i.a. trzeb-'\ po.nieść .straty,
tys, zI. a uzyskaiiy
na tym prLeTylko C2y 1"7.llc.-zywiście trzeba? Czy
sł«i:p.stwie z<w:cbck wyni.ósł około 608 ki!ln:i.e-czme trz.eba się kurczowo trzy
tys. zł·
mać „mundurowych" p1-zydzialów w
•
*
cywi•lnycn instytucjach?
Wiełu ekcno.miilstów twierdtzd,
be'llp<C>Średnich SI>N.WCÓW te- nie!*)
go })ł1Zesti:pcreg-0 C'Q'nu, ProkuI właśnie obok konieezirośei urat-ura. Woj.ewódzka. dla. m. Lo- rupełnienia pnepisów inwentaryzacyj.
d'l:i poista.wila, również w stan C6kar- nych w sklepae.h prowa.d.'Zą.cyeb &Pr'Uienia
Dliekiórych
()(!.powiedzialnyeh daż .artykułów przemysłowych _ jest
Pra.cown.iików dyrekcji MHD „Obu- to ehylm dnlg;i wn:icsek jak.i 7:anot<>-·
wie" z jej b· dyrektorem J1andlowym wać m<Y~a.
na. marginesie „sprawy
na. czele. Będą oni ()o(].p{)w~adać p1-,;·~d MHD-Obuwie". WniC6ek, jak na. rasądem za niedo.1>el11ienic ooowiązków · d k
.
.
'··tWJ. 7llla, Y& UsyJny.
s ł uz. b owyc h , <;zym nie--Lmierme
uu.
JANUSZ KRAJEWSKI
li oni
u1>i·.a.wia.uic pn;iq; nieuczeiwy1:h ~ ____ _
Itiei·().wruków sklep-ów w.-."'P<>mn.ian.etJ;o
*) Spot','"'Ć ·"'·ę moz·~·
~. gksaml
pr-0ocederu.
Na.dl-O n.ad <lyr. handl-0~ ~ sie, za ·~
•·
wy•1'-latą
ekwiwym ciąży za.rzut, że •dy w pewnyxn 0"""Wliadlo::;·ącymi
,.,,,...
"'
wa.J,e;n,tu pie.niężnego0; są też zwolenmomencie ZOO'ien!~wal się, ile „coś w
tym nie gra." za.dowclił się niewielką nicy wydawa.nrla O!piewiających n.a określoną sum 2, kwiitów. które 0<1lJ.wv1nułapówką i CH1t.rzeże11iem, że „spi·awa.
.....,
pachnfo kryminałem".
jący je ~<lą mogli. reali.zować w sklepie ()lbUVl'lr•iozym, ·wybierając solbie buOj, pa.chnie!
ty (ew. za dOfP'latą)
oopowJ.adające
•
*
kh "U&bo!m i wvmia"·'"'·;iOim.
„
w
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obok

b uI y

zaś

,i

})()Średni-

slużoowych

*

*

że

znajdujemy

n .eJ
tys'.ące
teatromanów,

nycil

µa.,,.jonując-y.ch

się

za·palood L:it

soe.ną.

bą

jednak rówmeż i (a to w
niem.alej macic:) ludzie indyfer<>.nt.ni: i tych właśni.e nakża.loby zact1ęcić
do korzys(anja z teatru 1 to nie tylko clla.t-e-go. że akces ich poprawi sian wplywów kasowych. leoz: przede ws7.ystk1m,
że zal<Yi:eni-em Pel.ski Ludowej
jest,
a.żeby z d-0brodzie~siw
kultury kQrzystala. nie elilarna garstka wybra.nych,
ale
jak najszel'S2e masy
całego
s(>().}e=eństwa!

są

Jakie

po-wody n'c

za.inte.:-es.·ow.a.n ·a

do.~.'
S?ę

teatrem rob<!)t.n.ików łódzkich 'I
Uzy:
zbyt wy,s.ą.ka oena biletów?
:niecx:lpowiednio
ze.sLaw:ony
reper tu.ad
brak umiejętnej
propa·gandy1
J~steśmy zoel.=.:a,
że
cena
b;letów (ulgowych!) jest przy
stępn.a.
A wjęc mankamenty
repe:·tu.a rowe 7
W szystlde tea.try lÓ<fak.ie i<lą
n.a.p·~·zeciwko
mas-uwemu widzowi·
Przectztawien:a oolicoonc tvL"-o dla g.aQ·&tki &!--nakosz.ów 'i elitan1yclt · zn.awcó ·N,
m„\eżą tu wręCT;
do wyjąt
ków.
w·:ękazych
~tę.pstw teatry
lód:l!J!de
robić
n:e powmny,
'l'a•kce sztu1k.i jak „żywot św.
U01oweiy"",
czy
„żyd
w
be<;z.ce · · w imię la.tarua l~y i
schleb'ainia
najn.'ższym
,~l'

~

dyrekcji za-

arcyp<lŻyteozmą

innowa-::.i ę - s1>1-ze-daz mkolnych abonamentów
ie:"tral-:
11ych. eo
Pl"J..Y StJręzysteJ
dać
moie
organi?.acji
t·~.a trnm
30.000 sprzed.anJ"ch
biletów.
Jes-t
jeszcze jednak potężny
odłam
nas.re;o;o soo!~
c:oeństw,?.,
który
n2leżilłoo7
moc.r>Jei zwiąrać z teatrem.
!vlam tu na. myśli d-Ominują
eą w Lodzi, klasę r-ob-otniłl'lą,

J)"21niego

us~:·

Rozmowy te przcpro'Na<lzo11e były w obecinoi;ci

7Ja.pasÓ)V towarowych pokrywa się z
fakturam.i zaopatr.ooniowyrni sklepów

przekraczające
więcej z!Qtych

n:k m'.al jasny o0braz :is::-o-tnej
syt:.iacji. co jest tym bardziej

jedna[;:,
Melpomena

w:ę::

l;ńe,k'e .go.

-

oS<>< iste z,a.p.'1.Sy

czytel-

bar<lizo

Sa.C:zę

otwarty

powsze cl 111• T em1"cl y

si-ę

to. aby

rekwizyt

szłych

stom,

*

p roces

wymv'kaJ.o
nencfarzy".

że
ws.pól-cze.sin.a
p:-ócz n!-.:l&ki trzy1n.ać

PocE~reślam

-

prz.e.bran·.t-0\vać
t€n, ezy terru_
.. J...."P.d0ibny lokal. sko~o na \V.Yszukani·e now€.go nie mo4:emy

0
'-'·lk
t
•·ta - ·jak
Ot, ""'tad•0..,..,.
;,·CY nien;adko zaledwie
_.... U OJllQWC
a,„ .
>"""
opa.tirz.one '11\ ()fit:jal- ll<>'llstawowe
wykszta.Ioen.ie,
ludzie
nym num21rem I>O.rządkowym i Jlol'ZeZ dlugi CZM zręczn~e wykOl"Zysty"'Yjaśnieniem, i7. zawierają do.lmmen- wali lu ki w ()OOwiązu.ią,cych prze?it;v :<wia.dczace J)r'Loec·hviko sta.nislawo- sach. luki. których nie d<JStrzegali spe
Wi B. j inn;vnt, J>O<WS'LOOhn.i.e mówi isię ejaliści „7,c .!>"Z(.-Zebla".
o nich ja.lro o ,.akiach sprawy MHDInspekcje Mi.oist·~rstwa Handlu We
Obuwie". Podsfaw<J<Wa b<twian więk- wni:traneg-0 nakładają na grupy re.S'TC<!ić oskar.i.onych. fo byli odp-0- ma.nen!Qwe obowiązek
dokonywania
wieclzia,lni . ~ra-00wniey tej dltiiedziny roolic-reń skle-r>ów z artykułami pr.tilnaszego m1eJskiegio h<1<11.dlu; buty zaś mysJQ\V)'mi li tylk~• t><>d w-Lględem fiw różnych r&Lmiara.ch, gatunkach i na.ns<>wym. W pra.ktyoe więc wygląkol.orlWh niejako dy'kfować będą treść
dało fo mniej "it:ce,i tak, że kon.fJ.•at.ego 'JllNłGeSU.
J.erów j,ntere.;;Qwalo jedynie, ezy stan
A będlllie to H\vego rodizaju pl"O&l's ll<>tówk;i i zapasów towarowych zua.j- m-OlllStrum. Na. ła·w!i.e c.skal('ronych 'l11jącyclt się w ko.ntroitowa.n.ej pl.a7.as_iq,d>7.ie 27 osób, Wysłucha.n.ie zeznań CÓ\Vfle oopiowiada sumie jaj zadłużeń
świadków i biegłych za.,imie sądowi w dyrekcji· To zaś, e:z,y sta>n owych
Prawdopodobnie ponad tl""ey tygodnie
m.asu·
0

z~·t skom.pli•kowanyeh.

<ia:tiej <>.::ob.v.

~la~-:ka

symboli<:z111y !

ma-

.<pożywczy

każde -

"

ręce

przy· zb'~"\\Ll
ulic Narut<YWicz.a i Lindley<i,
w clzid·n;cy
uniwe,-syleck'e.i.
.~<lz"e n'-ew'.ele j-e.:t ·budynków

s·klep

Wróćmy do tego.
ól<:ehśmy <Xl robotnic

jakiego

.se" appe!llu

skc; ...

rze'.io1no p:zezna<.>zo.n:.N"e wykc.rz,,-.s';1

też

-~
b""'

echia.nillm

n:e u-

re.'>taurację.

nie j-e-dnak w

* •
Dz1en
t M dopuścili• Pr7A!StęPStwa,
~
się ~·~yscy oekarżeni

ml-cdą, pel·ne
damę, dzierżącą w

j .a.'io

których

e<l kwartałów d~.'-kami.
j:1k
ch~~:ażby przy ul. Zachocln'('i.
T;;k.że urzeszJ.o rok s•toi pu.•tv
dużv lokal przy ul. Limano'N-

siE; zdobyć?

d.aleko w tyle za Warszawą
i daleko w tyle za istotnymi
potrzebami lodzi.an•.

któ:~ymi

nLa:w:ali3my się up:-.zetL---iio. n.a
zasadach iy,;;nej dobro;..,olnoś
ci i p::-zypa<l.kow00ci
doboru

mias-towe'l"O wymuka.1~ia I-o-ka.lu.. mija.j4 tyg<><lnie. a na''· et
m'i-esią.ce, a l()kaJu jak nie ma
ta.k nie ma.
Dzhvn<~! 'l1yn1 bardzi~j clzi\.v
ne. że c:aJe zespoly sklepów "\.
n<'1w;-eh bloka-ch stoją zab' t<'

<4zeńst\Ą1,,,q.
warsza\v.sklego jf".ct
!;p<lł<łzielc-Loś-0 pracy, przeważ.

za<k:re.„•e p>J'an:a
chemi<e'l:nego ga.rdero1by.
Jaik z tego wyni•ka, jesteśmy

kladu, z kob:etaml,
n:e z110.n1y, z

fo l\fiejską Komisję Planowauhi G<J'51>0>dari;-zeg0 do nat~· ~lt- .

m:e.cvkal;nych.

".J.
lowoem

C

Co z widzem masowym?

----~~,~~,,~""~'~'-~~~--~~~~---~-~·~~,-~~~~~-----~~~~,-~,-~-~~~~----

najmn'.ej

wyb~-echlycil

w1dzow z całą pewn-0 sc:ą 111e
wejdą n.a afisz,
Teatry mogą bt>wiean iść na l>-<JWien kom
promis z wid'Łem, ale tylko
do pewnej granicy. Albowi<'m
.iednym z ooowiązków i ·?.ad<tń ich jest właśnie p<>dnuS71~nie dQbrego sm,a.ku i kultu
ry cdbforcy.
'l'aik więc polity1ka
re~~·
tuar.owa nasych te<'·Lrów .i€\S.t
n.a ogót slus1'Jl1a.
S;o;wainkuje
natomi<i13-t propa.gand.a teatru
w.śród

najszet'.szych
ściślej
sprężyśc;c

robotniczych,

nie

do5ć

pr-owadz: sic tę
ki.ch zahla<liach

i

akcję

pracy .

• !1.~as
mow1ą:::,

celowo
w lOd:z.-

W śród

ko1po<rterów roo:prowa>dzających
bilety t~.t.r<:lne
w fa-brykach łódzkich, je.~t

wioelu

e:r.tUJZja.stów
żyjący;;h
tym zag.a-d111Jen.icm. są

go.rąco

j€d!Il.a.k i tacy, którzy funkcję
pelnią
sc:hematyczn.:.c,

swoją

mechank:z.n:e,
nie
um..ie'ac
je.>zcze
do· tej
chwili ~~
razić
bakcylem milości
dl.a.

robQt.n·i·ka.
Stąd
r11es1lus.zne
zja1v.risk-0.
że

s-ceny

też

v1

pe-wny~h

-zakla<Jach ze zniż
ko·wych
biletów
w
lwit•j
C7.ęści kor-zystają. nie rob-Ol•1icy, ale urzędnicy. I tę proporc.ię
nal-ażaJoby
w przy.siz.lośc:~ .sikozygować I
W za.kładach pracy propae-anda teatru J>I'()owadrona być
musi na ró:i:nyeb plaszczyznacl1.
Kie wyista.rczą
tu
ooo<bis te
,per.siwarzje mn:iej czy ba,rdz..iej

el0i.1twentnych
Sprawą

kolporterów,

tą -zaintares<>wać Gi:)
w wi~kszym niż d<>tychczas stopniu rady zakła
d()we, instruklorLy k-<>. ru·az
kieJ'()owuiey świcUic.
Jak nas in.formują, niebawem pod egidą Wydziału .Kul
muszą

tury ma się odibyć k<:.111.fei·e.11cja kolporterów b.Lletów te.atral.n:yd1.
Z calą pewn~.ią
:ziebrani vvy.siu111ą wtedy
bard'l.iej rozwinJete i kOinkretne
proj-21kty,
które będą mia.\y
na celu wciągnięcie w orbii.ę
zainle.;."€OOVl'ań teirtral:nych p1k
lllajs7..erszych mas robotników
łódizilneh.
Kii.e 01ni<0szkamy
t-e-ż
wówczas z.sumować ich
.9po.strzeżoe11.

i

raiZ jeSZQlle J>'.>-

wrócić do ;powyższ.ego0 tema.
tu, poniieważ w wielłC..."Il dziele U:POVl"ISZJOOhnienia
kUltury
teatr odgrywa i'<>lę :z;gQla me
ootawą.

M, JAGOSZEWSKI
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JESIEŃ

JESIEN

110 LAT

ukończyła

najstarsza
mieszkanka Łodzi
d7.ie ostatnio więcej Jeży, nii

ch<Mhi. ale czuje się nienajgonej. rozmawia. 7,e sw~;mi ł
i interesuje się ł

oraz doniczkamt chryzantem.
Te o.st.a.tn:e cieszą się szcze-

bieżącymi

.i:·ólnym powodzen:em, jako

'l.oleżartka.mj

~

sprawami.

Marli Wscbodni·k iv~my
(KM.)
!OO lat?
Foto: L. Olejniczak ł

_,_..,.._, __..,..,........'
Jeśli chcesz
„
wy grac

samochód
Ma.na Wscbodnlk jest na:imies:!)kank!\ naszego
~ta.rs7.!\
miasta. W tych dniach ukoriBabc~a
'zyla. ona 110 lat.
W~hodnilk ).)l'Zebywa
opei,kuńm;ym
kł!Ul'1!ie

ul.

Wriłblew~kiego.

w zat>rzy

i

Wpraw-

------------

-.....

Turyści

•
z zagranicy
Jesz.cze n igdy do Łodzi nie ne
tyle roa:ma1ty ch wyc:ec:z.ek i del e gacji zagranicznych
ora.z indywidualnych turystów,

pływało

co w t ·v m roku. „O r bis'" przyj-

mQWał dotychczas 190 grup turystyczn y ch. Pewną ilość stano
wili rn.dywidualni goście. WC'Zoraj np. przebywała w Łod"Li 3osobowa grupa chińska. W najdniach zaaw;'1.0'Wił•ni
bliższych
są goście z Bułgarii 1 Węgier.
W połowie listopada 0C1Zelcuje
się 17-osobowej grupy turystów
C2echoslowackich, którzy 2lwie(k)
dzać będą nasze miasto.

i to już właściwie
esień w S'W-01eh
póż.na jesień wędrówkach Po Łód.z1 nie
ominęła takŻ€ Zielonego RynObjawila się tu stosah~i
ku.
warzyw · owoców,
różnyeh

J

l'l'szyscy l>O$iadame

. ksią,żc

czek PKO otrzymu,ją w paż
d'lliemj.ku dooa.tkową korzyść
w postaci pi·emiowania wkła
dów.
Nalciy t;vlko 7.adekl.a.rować
prudo końca października.
trzyma,nie przez l miesu,,ce
C?A,lŚci lub całości z dotychcus
posiadanej kwoty na książ«Z··
ce PKO.
Deklaracji takiej można dokona.S w Odd-zi.ale PKO, lub w
którymkolwiek ur.tędzie J>O<IZtowym. czy te-;. w ajencji PKO
vrz:v zakład'llie pracy.
300
za<leklarowane
Ka:7..de
7.Jo.tych d.a.je jedną sza.n~ w
w łącznej
los-0waniu na.gT\)d
zlotyrh.
miliona
wartości
samochód
na.g-1~<la
Gliłwna
.. i\VarS'Zawa", Pollad,to: mot-ocykte, telewi-rory, IX'Rlki, lowa.rtościowe
inne
i
dówki
t>f'.1..edmioty.

Chcesz wi~c bezpłatnie zdobyć sa.~hoo. C'l,Y w;ylosować
inną WM"l<niciową na.grod~ nie zwlekaj i 'Zł!dekla.ruj jak
naj.w.ybciej posiadane wkłady.

lódi dba o groby
Swiętem
W związku ze zbli:.i<a,iącym sic:
w.s.,;yst.kich cmentat~iwh lód?J.:ich odbywa sic:

Zma.rłych,

na

por.tądk-owanie

rrobiłw.

że

Zaduszki za pa.sem i ludz1<!:
chcą nim.1 ozdobić groby swvich blis.!Gch.
Doniczka drobnych.. bi.alych
zl.
chtyzantem kosztuje 25
Oprócz .i.i.eh widzi sie w'ele
zielonych wieńców w <.~n ie
20 zł, fijolków alpejski.en po
40 zl (za doniczkę). prymu!-ek,
N:e brak takze
papro~i itp_
Są une
sztucznych kwiatów.
jednal• bardzo pstre i b:z~·<i
kle. Na korzyść kid.zian w.>rto za1pi.o;ać fakt. i.li! omtjają
N pstrokaciznę z daleka.
Wśród warzyw króluje kap'U5ta. Nie jest ona tak dorodale jest jej dosyć dużo.
m,
Sprzedawcy biorą 1.50 7.t .,za
pa,rę", to jest za d\'vie g!ówki. Chłopi. którzy przywieili
Ją na wozach żądaj01, 90 zl za
metr. czyli za 100 kg.
Na ogól i warzyw i owoców
jest w tym roku wyjątkowo
rnalo w porównaniu z innymi
btami. Tegoroczna GUSza uw~
na na<locznila się bardoo
srzych targowiskaeh. Znalazl<>
tr. oczywiście swoje odbicie w
cenach warzyw i owoeów.
Na Zielonym Rynku można
OQ.5'tać śliwki (8 zt kg), jab!dynie. cel>\\lę,
ka (4-12 zł),
wlookie or:ze;:hy, pomi<l-oi:y itp.
Jest rÓ\\rnież bardi.o dużo kalaii-Oll'ÓW w cen'e oo 1.50-5.00
zł. Nl)d wszystkimi za.p aehami,
jakie unoszą si~ nad placem,
włos=zyziny,
7..aipaeh
góruje
selerów i porów.
pietruszki.
Wyg)ąda n.a to, że włoszczyz
jest sporo i nie za.braknie
jej zimą do rosołów i zup.

ny

(as)
Fo~.

L. Olejnicwk

zmarłych.

•

Cieszą

na jak podczas innych j~.e

*
*.
*

powodzeniem ...

się

ma za wiele,
na krepie.

Płaszcze

bluzek, tak.

* Swetry

nierzy. Na wielu grobach posad7..ono jEęJenne bratki a wew
rn j preystą.pi101I10 do reid12'le!lia
Na ten
białych ci1ryrz.a:ntem.
cel prziezn.ac=no 3.500 dnn.iez;ek.

'Vażne

dzież

kuje

~rW(l'!lokrzysk.a por7,ąd
na 0menta;rzu św. Anny.

sla•wę okręgową prnc swoioh
członków. Wystawa ta stanowi prz.egląd dorobku lóclzlrich
malarzy, rzeibiarzy i grąfi
ków, a rown~nie - dzię
ki rozmatfości swoich stylów
i ~<mwencji artystycz.nych pe-l:ni w naszym mieście po-

w dziele 1:11p owkultury pla~tycz

waż.ną funkcję

szec'hnienria
nej.

Tego roku - zgodl!lie z kadoroez.na wystawa ta

dycją odbędzie

się

w grudntu. Jalt

dla matek

mieście

~ólem

pi-z;e.w1o 80

dość

sprawnie,

tys. d'Zieci.

Na-jsiprawniej szczepienia od
bywają

się

szkołaeh,

w

gdyż

są

na miejscu
prowadzone
Do
prrez specjatne eki.py.
punktów szczepiennych zgla.sza
dużo matek ze
również
.swymi dizliećmi. Na Qgót :!Bklady pracy idą na rękę mat-

.<::ię

kom

je w dniu
pewien cza3 z

zwalniając

sw-zepień

na

Hef,ne Medhi• pnebieg•
Do wezoraj Z887Alu.piouo

pracy...

W zwią'lllru z lieznymi zapytaniami matek przypominamy,
wBZystkie dzieci. choćby otrzymały już. trzy szczepien.;a
metodą Salka, podlegają SIZC2<=pieniom metodą Koprowskiego. Do 30.X, odbywa się pierw

że

dzieci
rolblć -

pytają

matki

~

dzieck<;> w Qkre~ie pierwgorączkuje
r.-zego szczepienia
lub ma zabw;ze!llia żołądkowe
i nie m<JIŻ.na go doprowadz;ć
do punktu szcz.epierunego. Czy
będ.zie można
takie dz.ieoko

7...aszczepić

w

Jak
minie?
Sa.n.-Epid. w

późniejszym terwyjaśnia Stacja

d<>zasadzie
nie będzie. · D?Ji-eoko.
:z.e szczepień
które wypadnie
i:;ierwszych, będzie motna zas7.cziepić w listopadzie po raz
sze srezepien~e. Od 20 listo- . pierwszy i na początku przypr.da. -Odibęd.zie się szozepie!11e
szłego raku po raz drugi.
przeciw dfugiemu typowi wirusa polJio.

SZC"Zlepiań

(k)

Co

dzień Stacja Saniiamoroz.syia po
Epidemi<>1~;cz.n.a

punlrt.ach szczepiennych nowe
pe<>!. Ko- czy ZADEKLAROWALES JUŻ POSIADANY WKLAD NA
porcje 82JC:zepionki
prowskiego roz;cień-cZ()!!lej woCZEKA .NA
uda- KSl.\źECZCE OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PKO dą OCftlkrwmą. Wcwraj
Wanszaw;; po CIEBIE SAMOCHOD „WARSZAWA" LUB INNE WARTOdo
się
1~0
SCIO'WE NAGRODY.
r.ast~pny przydział szczepionki.
ł

DZI.ENNlK ŁÓDZKI W: 251. ~łO&Jl

chętni.-,

śE

Ob•.1wic damskie najłatw iej
chyba dobrać w sta~.&ku PGT
przy ul. p;otrkowskieJ 60. W
szklanych gablotach łatwo on.a
bejrzeć wszystko co j est
składzie

i

bez tłoku zamówić

u ekspedientki...
W łódrzlkich sklepach odzic~ z.imowy w
-

żo;vych
pełni.

W „Pa;raooe„ ))lam.cze damskie i męskie idą jak woda.
'l'raeba przyznać, że szczególnie wśród koniekcji prze-.maczonej dla pań, og;romny wybór. Modne kolory: beże, kas.z.tany, fiolety, sz.ykowne nowe fa$0<n.y, Dużym powod-ze-

nas. przygotowania
w pełnym toktL
Skor0 już padlo tutaj slowo
pozwQ,limy oob:e
,.tradycja".
przypomnieć, że stało się u
lż
dobrym zwye.zajem,
n.as
PrezydJium Rady
rokrocznie
Na.rodowej poprz.ez Wydział
Kultury a,sy.gnu;e do6ć poważ
ną sumę na :z.a:kup dz.iel sztt1ki, cks!>Ol10Wal!lych na dorocznych wy.stawach naszych plastyków.
mecenatu
Ta oetJ'lla forma
dla rui.sz.ych plami<1<01la ma
znacren!-e
powaY;ne
stylrow
n;or.alne - i materialne.
plagrupka
istnieje
W 1..Qdzi
którym wiedzie si-ę
styków.
infotTilują
do niej są

kić•rzy

;te.śli

Akcja szczepień przeciw chorobie

kupują

Panowie

lidn.ie zapakowane w oelotanie. pa.nie natom.:al5t przymie
r;r.ają blezery, te najcieple j.sz.e 1

dobrze:

Przeszło 80 tysięcy
zaszczepiono przeciwko Heine-Medina Co
w n.aszym

cze;?. c·~

w sorzPdażv plaS7..czyki zioenle -460-600 zl.
mowe
Powod7,en;em ci~ si.ę beż
kaoelus7..e zait'ówno męskie jak
i Óamskie. Szkc<la. że wśród
tak niewiele
tych o.statnich
ciekawych faS0111ów i kolorów.
W sklepie .MHD nr 71!6 z
obuwiem. mę>o;1k.im również spo

s!ę

ro

w

kupujących .

Zarówno w sklepach od.zieżrJ
wych jak i obuwniczych uci aszylo nas jedno: nap:isy o
wyartykułów w
sprzedaży
miarach nietypowych. A wię0
naresz.cie pl:asziez może dobrać
oobie również osoba niska i
ktoś wysoki i
jak i
tęga
Podobnie pantof'"'
szczupły.
do różnych
dobrać
można

Największyro

na Zarzewie, groby pochodl'T-ą
pół
powodzeniem cieszą się
k.~ztałtów stopy.
oe z okresu pierw6'1'.rej wojny
niem. cieszą się również fut;r"'- buty. Klienci pytają o czal."dtl.i.i-' dynelowe.
Chłopcy i
świa.tx>WEj·
To za.sługuje na :pochwałę.
nc n.a. skórze o modnych fa:.
że
PocieszaJąoe,
wczęta uprzątają liście, dekonie
Ponieważ tych
sonach.
(Kas .)
wśród ga1rderoby dla panów są
rują groby kwia;tami i chorą
również p.la=oze baird:oo łaidni<i - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - Drużyny ?CK z
giewkami:·
zakończenie
wykonane o n<YWe.i linii, m.
dzielnicy Stalt'omiejskiej zaopie in.
tkam.iny
atrakcyj,nej
~
kowaly się grobami na Cme:n„Yetr·, Postarały się o tn
ta.rz1U Kornu.n.a.lnym,
1 „
11"·1
Zakłady lm· Próchnika.
wy'konu;lą
prace
Podobne
harcerm, opiekujący
również
a'Zi-e
Na stoisku z
I
opuw..czonymi g\·().. ei~ duży wybór plaszoeyków
także
się
do lat siedmiu. .l'Gestety dia
baml zma.rłyeh n.auezyciell. W
tyeh starszych nie ma :rtic.
niedzielę prred południem mio
Dyrekcja :MHD podjpis.a.la jedzież za.pali na wszystkich, llJa.k już zapowiadaliśmy, epilogiem muszego wiel.ldego
prza,tniętych prrez siebie i '-'konkursu-a.nkiety JM>d ~zwą „Usprawnia.my prace: udnak o.sta•tmio umowę ze sµólgastron<Nn!IC"llnyc h" będzie w dni.u dzisiejszym
kładów
dekorowanych grobach, zni- dzielruią „Przyszlość„ i je.s=ze
w tym tygo<lrniu rnąją ukazać
wielka impreza r<nrywkowa., wrg~i2owana ttrzez 0don
<:z.e.
d7:lał Przamysłu Gastronomic•mego Zjednoczenia PrzedI>Od n.a.zwą
si~bi'!lrs·tw Ifandl~wych wspólnie z PPIE
.,100 DA:& HUMORU- 1. PIOSENKI" W hali Wimy o
;-odz. 19.

Rokroozn1ie Związelc Plastyków w _Loo'izi organizuje wy-

pr8c porząd
powa.żn veh
Wiele zini.s.rownych
kowych.
ujuż grobów obmurowano,
mieszczając nowe tahlicz.kli. z
nazwiskami poleglyeh.
Grobami żołnierskimi zaoipie
kowaJa &ę również młodzież.
Podobnie jak w ub. roku mło

wybór

cz.ne ragla.nowe swetry, wyk-:>
nane na wzór franeus:ki i SD

lamnk nie tylko ·materialnJ

Na Cmentarru W o jskowym
na Dolach prwpro~d.zano &re

że

odpowiedn:ego nie jest trudnY·

k<mfelreją

reg

brązo·.•;e

.Na
~klep „Olimpii'' ~tny.
pdllrnch dużo r nz.ma\t ych swekamizeloek l
trów, blexerów,

Kapelusze
Obuwie

•
D ZlS
Na

Robią to n1e tyJ,k o rodmny
zmarłych, które sad2'.ą kwia.ly
i omiatają groby, ale rów:nież
robotnicy z Z:a,rzą(:hu Z:ielooi
Miejskiej, którzy zajmują się
przede wszystkim grobami żoł

biorą

są to przeważnie ci,
µprawiają „ez.tukę sto-

general!izujemy

sowaną" _

Nie

jednak -

bo nasi sta~u,eowcy
w niełat
n.a ogó1

pozostają

materi.a·lniedzl1ś obraz.y,
często kupują
tak więe niewielu lód.z.kich arwarunkaeh

wych
n)'(:'h.

Prywatne O.<;lOby

t~•.stów żyć może wyląc:z.nie 7~
Inaczej mówiąc fllnsztuki,

który rokrOC'7Jn ie asy gna zakup obrszów, lllanowi dla nich czę.sto
bodaj jedyny cjodatkowy w-

du.sz.

nu je miasto
strcyk

materi~lny.

W grę wohcd:zii tu jeszcze
in:ny moment. Zalrupione przez
miast.0 obrazy ek.<;1p0nowane 6"ą
w różnych instytucjach. ~h\.1raoh, świetlicach. klubach .'t)l·
i

w

ten sposób

przyczymaią

się do upo~Jmienia kultu. ry pla,"tyczrn.ej i są wybo\l.'ną.
f<Jlt'mą

jej propaga:ndy.
wehodzacych
w Lod2li w skład związku, ro
grupa hard!z.o poważna. a ze
względu na funkcję spolecz.m;.
280 pliastyków

J<:ką pełni.
zasługuje

strony

w naszym m:ek:e.
on.a

władz

na ]>Ornoc ze
miejskich
)I. J,

naszego Irnnk ursu - ankiety

100 da"""'
k I•
•
h umoru • plOSen

Pomysły i projekty nadesłane
PI'2leZ czytelników, które oma•
wialiśmy i te, których nie by•
liśmy w stainie wydrukować,
pr.ześlemy jfyrekcjom gastroopraoowado
r.omiCZlJ.Yffi
J ~
nia ::. przedyskutowania.
st.eśmy pewni. że wiele z n .cit
7.ostame :zreali:rowanych. prz.ell
łlS<:Wkie restauracje i kaw..ar„

W programie boga.ty re.pe!'-

tua.r artystyczny z udz.iałem
Hanny Bielickiej, LJdH .Korsa-

kówny, Józefy Pell~gl"inf. Kazim.ierza Brusiklew1e-z.a, Jen:ego Dtts7:yńskiego, Wiktora Osieckiego ora.z zcsimlu ot·kiestrowego Władysława Rossy.
POdczM tej rewii piei..<>e.n·ki
i humoru, wrę<!'?.c.ne zostaną
którzv nie
nagrody czytelni1kom
nade.•.Jtili w naszym' konkur~ - - - - - - - - - - - - - najlep.sze odposie-ankie-cje
wiecl:zi i propCY1.y>eje. Specja•lnie powołana '•.>misja przyz.r.a
Ja następujące nagrody: TALONY NA TORTY otrzymu(ul. Z:ają: .Tóuf Kamit1ski
chcdn;a 23-d. blok 407), Jó7,ef Rusin (Xawrot 32) oraz
(ZachoBorysławska.
Anna
O zts o GODZ. 11 w Jokalll

·~..&.®._Jlr.&-'
·~"-ID;J---

w kilku zdaniach

Ligi Kobiet (ul. Andrzeji>
Struga l) odbędzie się sp<>tkanie
wszystkich kobiet radnych, nll<
którym będą omówione: „Spr;.wy rozwoo<>we t allme·ntarne -w
,
świetle przepisów prawa".
DZIELNICOW/>.
OMENDA
MO ŁóDŻ - SRóDMIESClli;,
111. Wysoka 45, pokój 21 prosi "
z~loszen le się w godz. 8--lS o•
s6j>, którym skradziono ręka'
wlczki, portmonetki skórzane I
pla.sbikowe, kapiszony z plasti•
ku na głowę oraz puderniczkę•
w. w. przedmioty za.kwestlonO"
wa.no u zatrzymanej zl0il11lejlfl
klesronkowej, która .kradła o/I
tramwajach.

73).
· P<> DWA ABONAMENTY
NA 6 OBIADóW otrzymują:
S-mlidel - P<>ksiński\
Dorota
dnia

( Pio(~)kows.ka J 7 .1 ) , • Sewel"yn
S!owicki (Ws.:::hod:nia :l::l), Ja(Więckow
n.in.a. Wienbiek.a
sk.iie,go 68), WłMiysław Grabski (Praslta il).
TALONY NA 20 PĄCZ_
FeHksowi
przyznano:
KtiW
(Piotrkowska
Sluchockiemu
8:;;, .Taninie Slowfokiej (Wscho
dnia X:!), Wacławowi Wyro-

zębskiemu (Rmoc:za !'.l), Marii
Wójcik (Miekz.an:-skiego 27) <>raił: Helenie Oppeln-Broni.kowskiej (ul. PrzyszkQJe 2).
=~wymienieni
Wyżej
śliwcy, k.tórym przyz.n.a;no nag·rody, proszeni są o przybycje do hali na Wid:7.ewie, gdz.i~
talQllJy upoważ.nia
otrzymają
W
jące <lo odbiQ\l'U naigród.
ra.zie njeodebrania tyeh nagró.l
w hali Wimy, będzie je moŻ'!M. otrzymać w redakcji za
oka<Zaniem dowodu osobiste·g'),
W yra'i:amy opilnię, że nasz
kmi.kwr.s spclnil &WO~e za<ian,e!

K

KOMENDZIE l)ZIELNICO'
WE.J MO ŁODZ·POLESlf.•
znajduje się r<>werek d7.lecięci
z napittm na. ramie „Opagmok'I
znalniony w d.niu 2& bm. Wł~
~icieł pr&szony Jest o Z&łoszenie
się 110 KD MO Looź-Polesie, ul•
Zielona 20, pokój nr n w godP
'8··-H.
SOBA, KTORE.J SKRADZICI;
NO w dniu 11 bm. w okoli~

W

O

I

płastf.1'
Dworca Fabrycznego
podgumowany koloru szarego 0 '
raz teczkę, prosT.ona .iest o zi: 1 ~
~?:enle się do Komen<ly ozieln 1
c<>we,1 MO Lódź·Sródmieścle, u:W:vsoka 4!i, pokój 2~ w •ocli '
nach ą-u.

.

~&·•····························
··'
tł fJH' AGA!
łJH' AGAI I
~

I

I

WYSTAWA MEBLI

SWARZĘDZ-MIASTO STOLARZY I

I
I

I

Zwiedzajcie

I
I
I

JESIENNĄ I
WYSTAWIĘ!

MEBLll

UWAqA,
kierowcy kat l>OKO.T z kuchn·ią, wyg.o- Dl' .Tadwłga
ANFORO·
Il! Polskt Zwląz<'!k Moto- dy, słc>neczne ul. Koper- WJCZ specjalista wene

I

niedzielę.

bu.do.wn~ct-~vo;,

Iinfo-rmacje i za

z okazji
w czasie

7657
ZAWOD klerowcy samochodowego oracz po.dniesu~nie kwalifikacji na Il
j l kat. uzyskasz na kursach Polskiego Związku
Motorowego,
ul. Piotrkawska 183, tel. 278-43. Za
pisy w godzinach od 8
do 18
7655
KURSY samochodowe za-

-

1w7wu~.

szy

ośrodek

-

we

-

--

NIERUGHOMOSGI

I

i: k:w,.}~·AnR.k,K)-1~

jer·~c':·~.i~

DOl'l jednot'Oc:l:z.'nny z o- <..(·.•
•• ro":,,o
grc.de!n
OWOCOW~\m
w - "·
,... ..,.
"~
Krosniewicach ta·nio, pil- s·/.€'l'Ok•e spt-zooa.m. Tel.

n!i·._ ~przedo1m. v..·iadomość :ł79-44
19:urn G
Ff'lik5 I<.iN,}uśoir1.Sik.1, Kroś StAi:KI
ogrodzenio·we,
nicw1ce, Rylllek !.ł prnw. b1·;::11ny, słupki
sprzedaje

Kutno

7747 zaldad
m. i>

Wó1crz.ańsi~d

105

19581 G
DOM jednorodzinny rz. pla CZTERY <:>pony- z- dętl<a
c~m 700 m kw. na
Cy- llli, nowe, rozmiar 4,40X10
;zr:ince spt"Zeida'm. Inf{)lrma

(Cu

l'łv'li.krusa"

l·ub sk..ute

ra) tanio sprzed.a.m. Whicje ul. Zlotn.<> 7-6
19365 G tlu1ność 11 0mni,press" ul.
Pto•tt•i<owska 55 do 16
19629 g
DOM jednorod·z.i1nmy murow·al!"ly sprzedam. Wiado -;-JA.w·A:·;-··2~--i6 prod.
mm<ć teol. 218-19 godz. 13
i9&8, sprzedam Michal!>ki
do 18
19439 G Zgieo·, Koomuny Parys19387 G
DZIAŁKĘ
5000 m kw. skiej bl. 11
P•"7.Y
autostradzie pabianickiej (3 min. od p.ra:y"tenku Mały Skręt) sprze
d"m. Ksawerów 96 Gi!e- POWOZ ła<iny na dęt w•C1J
1~09 G ka,ch .c:;przeoda1m zaraz. Wladomość tel.. 304-33
DOMEK murowa.ny pod19891 G
])!Wni·CZO•ny " p.laeem - PIES 10 mieS.owcq,a1rek
.~przedaom.
Łódź - Zaibie- szkookl (Colia) do sprrz.eniec, Pabianka 23
G d2nia. T-el. 215-97 19533 G
17968
SAM:OCHOU <>sobowy 7.AKOPANE - C<!l?»brum I ,.F-8", stan bardzo do-

I

~~~~f~f::~~r.'.~;~~·~b '

of;~

,;Ych

' ę.

•·)

Sr"Jr.7.c.dam d01me•k z wy.go
dami.
Informacje
Wt"Octa\V

m.

[

I•

Leszczyti..skiego

7

7767

3

KUPNO

J

bry, kompre<.<;i(H" z mo.to-r<"m i wó~li>iem .c.:.prze<J•ą.m.

Zi:lkład Wullcani·za.cji,
ul.
Ż\\1 irki s
19412 c·

SAMOCHOD

----5-osobc:>wy-

·na chOO-z·ie sp1"'l.e-dan1.

P~r

lawa 22 (Nowa Ma.nial
19408

G

I

no·z·NE

---------Janowi Ple
wi11sikiemu ze Szplta.Ja im
S\\ Rodziny pod:»iękowa
n!t za pomyślną opprac,ję
~~~idają G . fi5e3~h~
Lł,1\.ARZOWI

LEKARSKIE

I

NAUKA

II

I

LOKALE

I

Ili PRACOWNICY POSZUKIWANI
! lll
~~j s~u~l~~ier~~~~ie~~;-

ji:.Zdy ua samochód i mo- m.
tocykl? Kursy w terminie

przyśpiesfLony1n

13

prowad:ti IHVA

19ii79

G

v..zgtędnie jeden po

RADIO 11 Beethoven , no- Polaki Związek
MotoroI'ASETĘ
ada.poter do wą maszymę do szyc.ia wy w Łodzi, ut. Piotrfilmów 6X9 ·kwpię . Łódź, ,,Keller",
Oferty pisemne
_
__
rower "Din- kowsi<a 183. Zapisy co- pię.
RzgowS>ka 98a F01to
ma.nt"
sprzeda.in.
Tel. d.?.iennie w godz.
od 8 ,.19419" BiUL'O Og1'os:r.ei1,
19441 G 305-47.
1963-0 G' do 18
765!l f'iobrkowska 96
19419 G' 2 'fE~IlNIKOW budowlanych zatrudni w tut.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wydu~e ~chl~k~ry iBud~nktwaw 1900
roku - Prezydium PRN w Opocznie.
7761
W AZNE TELEFONY
PRZEDSPRZEDAŻ
bileo
8'0f:'llV c tów na 2 dni naprzód I 2 l~ŻYNIERóW mechaników, 2 inŻ. konstru.
Pogot. Ratunkowe
Pogot. Milicyjna
g~
~IE;;
~oni;/:;i=„~:.~r.~·::wi::: 1 kf.orow narzędzi, 1 inż. elektryka na konstrukStraż Pożarna
os
niarz", „Wolność" - w
cje aparatów elektrycznych zatrudnią od zaKom. Miejska MO 292-22
Ośrodku Usług Filmora_z Zakłady Aparatury ElcktryczneJ· ,,Elester"
Kom. Ruchu DroPOLONIA.
(Plotli<owska który
mówi"
prod. wych, ul. Wigury nr 2,
L 0 dI p
gowego MO
316-82
67) „Dr Corda areszto- USA, dozw. od la•t 12, .godz. 12_ 16 .
z, u • rzędzalniana. 71,
7760
Pryw. Pogot. Dziec. 300-00 wa.ny" prod. NRF
g. 18, w
-I KIERO
Pryw. Pog<>t. Lek. 333-33 dozw. od lat 18 g. 9.30, GKO (Tuwima 34) „Rebe· W.NIKA. magazynu ze średnim wyPryw. Pogot. dla.
11.45, 14, l6.l5, 18.30, 20.4.l ka" r ~:>d. USA doziw . od Dyżury
~szta~cemem, ~Ilkuletnią praktyką oraz znaDzieci i Dorost. 555-55 WISŁA (Tuwima nr- 1) la.t jQ, g. l5, 17.30, 20
JOmoscią b
t 1
k
MOI
359-15 „Dc>Jn pani Tellier" - GDYNIA (Tuwim« nr 2)
.
.
.ra_nz: me a owo- onstrukcyjnej, hyprod. franc. doo.w. oo „Kierowca mimo woli" Obr. Sta•lim.g.radu l!I, Padraul!czneJ l elektrycz,nej oraz murarza do
TR~
lat 18 g. 9.30, 11.45, 14, prnd. radz. doizw. od lat bianicka 218, Główna 50,
prac ": terenie przyjmie Zakład Instalacyjno•
16.15, 18.30, 20.45
12 g. 10, 12, J4, 18, 20. Koperni•ka 26 • ~iMrikowMonta..zowy Mechani7Jac,ii Rolnictwa w Y _„ZI.,
WŁOV.:NIARZ (Próchnika
Program dla najmlod- ska fi7, Pla.c K-0sc1elny 8,
"
"-""'•
TEATR
NOWY (Wię-c- 16) „W rytmie rock and szych: „Niebieska
su- Jara.cza 32
ul. Piotrkowska. 216. Wynagrodzenie według
kows·kie·go 15) g. 1915 rolla" prod. a.ng. do.zw. kienka", „Jak clziccl ma AS Al. Kośclus?Jk\
układu zbiorowego
mechanizacji rolnictwa.
Nie igra się z mil~ś- od lat"l.2 g. 10, 12, H, J6. lują?", „Przygoda na P'"łni stałe dyżury nocne
Zgłoszenia osobiste z podaniem, życiorysem .
1
~ią"
„Sygnały"
pt·o.d. pol„
Szczelińcu" g. 16, 17
TEATR im. JARACZA (w skiej d=w. od lat 18 g. Mł..ODA GWARDIA (ZieDYŻURY SZPITALI
odpisami świadectw przyjmuje sekcja kadr w
sali Tea.tru Młodego Wi
18, 20
·
Jona 2) „Pociąg" prod .
godz. od 7 do 15.
7754
dza
ul. Moniusa;ki 4 a) WOLNOSC (Przybyszew- polski~j dozw. od lat 18
POŁOŻNICTWO
p:. jg
SwięłloS'Lek zinysk,1ego 16) „ostatnie 5 g. IO. 12, J4, 16. 18, 20
I TECHNIKA-energetyka na stanowisko mspeślony""
mmttt" prod. wl'.o„ki.ej, PIONIF.R
(F'ranci~zkańBałuty - &p. Im. Jorkt
BHP
t d · z kład
ARI,E.KIN (Wólczańska
doz,w. od lat rn g. 9.30, ska 3!) „Ostatnia mi- dana (ul: Przyrodmcu:a 7); I
era
za ru mą a. Y Usług Radiotenieczynny
S)
11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.4.> łość" prod .. .cran.c. - Sródm1esc1e, Staro1n:1ei51ka I chnicznych w Lodzi, ttl. Zachodnia 109.
PINOKIO (Kopemilka 16)
do-,,w. od lat 18 g. 16., 18. W.dzew -. Szpital im. dr
7753
,g. 1? „PJnokio"
KINA I KATEGORII
20
Wolt (Łag1.ewmeka 34-36),
TEATR 7.15 (Traugutta J)
POKOJ (Ka-aimierza nr 6) Rud.a, Cho3ny - ~P· 1m.
SZKLARZY i parkieciiarZy zatrudni natvchp:. 19.J5 „Dziewczęta z MUZA
(Pabianicka 173) „Da.ma z perlami" prod. Cu~ie - Skłodowskie~ (ul. I
fotografii"
„Akt oskarżenia"
NRF dorziw. od lat 16 g. Cui •e. - Sklod0"".sk1e1 15); I miast Warszawskie Przedsiębiorstwo Bi.dc>'IT:A1•n
POWSZECHNY prod. USA do2lW. od lat 15.45, 18, 20.15
Poles1e --:- S:Z.p1tal l'ffi. dr I wlane nr 1 Lódź, ul. Żródlowa 52. Praca sta(ul. Obr. Staling-radu 21 ) 18 g. 15.45, 18, 20.15
POPULARNE (Ogrod.owa M~d"7row1crz.a
(ul. Krze
ła dla zamiejscowych hotel.
7751
Jl:. 19.Jo
Dotykać nie ODRA (Przędzalniaria 68)
18) „Rebeka" pt·od. USA m.en.ecka 5).
I
wolnn"
'(i:mze>d.st
za- „Rzymsl•le wakacje" <lcizw. od !a.t J8 g. lG, 18 Ch'
I
mk1.1ięte)
.
dOO'JW. od lat 16 g. 17, 20
irurgla: Szpłtał Im. I
OPERETKA (Pl t k
k
19.30
1 MA.JA (KilińS'kiego 178) dr Jonschera, ul. Milio243) g. 19.JS „~<>~C~~o~ PRZ.EDWIOSNIE (żerom„Wąwóz grozy" prod. nowa H
I
•
sk1ego 74) „Lotna"
,..umuńskie.i
doz.w. od Interna: S:z.pital i1m. dr 1 11._______________________
prod. polskiej dozw. od lat 12 g. 15 ..JO, 17.30, 19.30 Sterlinga, ul. Sterl>imga 1-3
lat 16 g. 15.30, 17.45, 20 REliORD (Rzgowska nr 2) Laryngologia: S:z.p. Im.
Pabianicka Fa.bryka Urządzeń Mechanicznych
ROMA (~gowEl<.a :i.r 84) „Nikt mni.e me .kocha" N. Ba-i·Jict<Jego, ul. Kopw Pabianicach, ul. Żukowa nr 3 w oparciu o
MUZEUM SZTUKI ew·
„Ich wielka miłosc" prod. węgierS>kl<>J do.zw. cińskiego 22
rozpor:r,ądzeni1e Rady Ministrów z dnt.a. 13. 1.
ięc
prod. USA dm:w. od lat od lat 18 g. 16, 18, 20
.
1 , --kiego 36) g
M~~h'~M
ARcii~~20
is g. 10, 12.30, 15, 1~.30, so.rusz
(Nowe Złotno) N Oknlis.tyka: Szpital Im.
1958 roku (Dz. U. nr 6 poz. 17) ogłas?,a przetarg
NE i ETNO LO- 20
„Młodv-i przyjaciele" .. Barlic.kiego, ul. Kopniecgraniczo
k
·
t · l
ł
~:~~NE (Plac w~!A- S'l'l'LOWY
(Kilińskiego pro<J. włoskiej, dozw. c:nsk1ego 22.
ny na wy ·onanie z ma ena u w a1
"ci ; ) g 11_ 16
°123)
„Niepotrzebny"
od
lat
10
g.
17,
19
Chirurgia
dzie.cięca
_
snego
lub
powierzonego
śrub
i
wkrętów
to4
~ ·
·
prod. franc.. dozw. od SWIT (Bałucki
Rynek) S·z.pita.1 im. Koorc:zaika, ul. 1 czonych wg, PN-M - 82302. 82217, 82009,
lat 18, g. l.5 .30, l8, 20.30 „Tańczące molo" prod. Armii C:>:erw:onej 15.
1 82205,
82272, 82273, 82276, 82303, 82235, 82146,
zoo - czynne g. 9-17
KIN
ang. dcJ7,W. od lat 14 g, ADRESY AMBULATO-l 82154, 82006-B, 82470. Oferty należy składac·
A I l KATEGORII
l6, 18, 2-0
RIOW pomocy wieczoro:f,
:f.
ADRI
.
wej dla poszczególnych
w zalakowanych kopertach w sekretariacie
PALMIARNIA :k A-STUDY,JNE (Piotr KINA III KATEGORII dzielnic czynne w godz
Pabianickiej Fabryki Urządzeń Mechanicz0
g, 10_ 18
ceynna 's~o~..;;~a d~ ,~,'.'~a:e~~.:Vi ~ t.Ą~ZNdosc CJózefó'% 43) oct 1 ~-2 2:
•
nych Pabianice, ul. Żukowa nr 3 w terminie
g. 15.45, 18, 20.15
" 111 ą na szafl>t
Srodmieście - Piotrkow
do 25 listopada 1959 roku godz. 12. Otwarcie
~.N JW
DWORCOWE (Dw. Kali- prod. frsnc. dozw. od ska 1~2, tel. 271-SO
~ k
lllll'I
/"1111
ski) „Wakacje z a.n~
lat lB g. J9
ChoJny _ Leoz.oieza 6,
emisyjne ofert nastąpi w dniu 25 listopada
sterem" prod. ~l;sk.„~ STUDIO (ByS'trzycka 7-9) tel. 427-70
1959 reku gcdz. 12. Zastrzega się prawo wyKINA PREMIEROWE
doo.w. od lat 12, g. ~~J „':"akacje z JVJ'onlką" Ruda Pi-otrkowskal boru oferenta, jak również odstąpienia od
11.30, 13, 14.30, 16, 17.Jo'. P 1,oc:1. sz.wed7Jloej doa:w. 269, tel. 406-55
B.\ŁTYK (N
t
.
•o)
19. 20.30
oa
lat
18
g.
17.15,
19.30
Bałuty
Łagiewnicka
przetargu bez podania przyczyn. Wszelkich
·
.
ar.'1 owi~a ',,
_
•
.
:f. :f.
3G, tel. 538-79
in for
·· d
· ·
f'l'
· ] •
.P.~ond1cgi Kl11mandzaro DKM (N<>wrot 2~~ „T:zeJ uwaga? Repertua.r spo- ~:--o.miejska
_ Zuli Pa
maCJl o nosme pro 1 ow 1 i O·sci, udziela
• · USA doz-w. od lat mus·zkleterowie
p10<1. rz<>.ct:z.ono na pod•tawie ca.nowskiej 3 tel 541 _96
na miejscu dział zaopatrzenia fabryki. W prze~ I· lO, 12.JO, 15, 17.30, fra•nc.
do:".w . . od la.t komunikatu Okręgowe- Polesie _ Al. Kościusz- jtargu mogą brać udział jednostki uspoleczniolZ, i:. }G, „Franci.s, inul, go Zarzą<iu Ki11
.
kl 29, tęl! ~'hł.'l,.
. ne, spółdzielcze i prywatne.
?764
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PRZETARGI

Pracy

aptek

tosi "

Przewóz mebli transportem 'WPHM do
nabywców obejmuje wmesieme,
złożenie i ustawieni.:: mebli
w
miejscu
wskazanyrn prze"-' nabywcę, bez dodatkowych opłat. Odmowa wykonania tych czynności przez ekip-; transportową winna być
zgłoszona natychmiast do dyrekcji WPHM
ul. Moniuszki m 11 pisemnie lub telefonicznie na nr 329-69 do działu techniki handlu. Pod wskazanym adresem i nr telefonu należy zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące sprzedaży mebli przez sklepy WPHM.
7668

mieszkań

»UNIWERSALNA«

n.Iz e7J
,,.l„'O])V :IQ.
l •

icu:.

UWAGA!

25000 szt.
cegły pełnej rozbiórkowej

PRAGA

11

ow.'

I

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu
Meblami w Lodzi
<..awiadamia, że sprzedaż mebli wysokiej
jakości i w szlachetne.i okleinie prowadzi
WYLĄCZNIE sklep nr 6 Łódź-Żabieniec,
ul. Brukowa nr 4, tel. 533-15.
W meble nowoczesne zaopatrzyć się można tylko w sklepie nr 1 Lódź, ul. Piotrkowska 178, tel. 255-03.

wania na tl<aninach orga01izuje Zakład Doskona·leRzemiosła, Łąkowa 4,
111 nia
tel. 2!)9-05
7681
!!! KURSY
w skrócony-.in·Okresie motocY'klowe i sa
mochodowo-motocyklOłwe
i
rowe.rc:>we po cenach
AKORDEON wło~ki i per 7lniżo•ny
ch prowa·drli ŁócJ,z !15·,a
chor?b 'venerycz-, we .słowa -znies.ł·awiają,ce
ki Klub Mo1to.roowy LPŻ ?.Ych.
.skornych
8-10, Ja•ni nę Helman i p rzepra
w Łodzi t11. Piotrlrn1w~1:<:a .4-lG ulica 22 Lipca 4
szam ją. Zofia Jarz.abek
1973
9 g Łódź, Karpia 19 19141 G
MASZYN1';
- 125, tel. 367-57. Rozpoczę -·
.,Grosser" d:ziiewiarską
7X80 01Icazyjcie kursów w dn>u 5. XL
Lódzka Fa.bryka Maszyn Jedwabniczych w Lo1959 !'.
7706
dzi, ul. Żeromskiego 96 ogliasza II przetarg na
jF,szczE kilka wo·Jmych
sprzedaz samochodu ciężarowego marki „Zis
n1'.ejsc na ku1·sie kroju i
szycia TKWP. Za.pisy 5". Przetarg cdbędzie się dnia 9 listopada 1959
Piotrkowska 115 codz1ec.rokt, o godz. 10, cena wywoławcza wynosi zł
n ic-' god-z. 8-15, cz.wartk.!,
26.250. Samochód oglądać mo:lna codziennie
piątki 8-17.
Roo.poc-,_q.r: :e
„
---770:; k
w dm robocze w godzinach od 8 do 14 w LoRENCIS'l'KA kultu.ralna, kursu 3. XI
~t=11nc1tua 1
dzi, ui. Żeromskiego 96. Jnformacji udziela
.zaopie1kuje się KURSY samochodo"'·" za
nienormowanej
po cenach cennikowych tj.
d.7.ieómi w wieiku s2kol- wodowe I, U i IIl kat. odział adm.-gospodarczy. Wadium w wysokości
773 zl: za 1000 szt. oferują do s·przedaży innym lub
chorą.
Oferty r a~ t.<-ursy aimat<lrskie sa10 prcc. ceny wywoławczej należy wpłacić do
pisemne ,.19132"
Biuro mcch-0d-0wo~motocyklowe
stytucjom uspołecznionym, spółd;,ielczym
kasy
Lód.2lkiej
Fabryki Maszyn Jedwabnimotocyklc:>we prowadzi
Ogto,-zeń. Piobrkows'ka 96 l
i uprawnionym osobom prywatnym
19132 G Of,rodek S:zlkc:>lenia Motoczych Łódź, ul. Żeromskiego 96, najpóźniej na
rowego
LPZ
w
Łodzi,
Al.
OGRODNIKA i u<:zn:a 7.a
Zgierskie Zakłady Przemysłu
jeden dzień przed datą przetargu.
7759
t.rudnię.
Warunki do o- Kości.us:?. ki 68 tel. 310-88
7704 k
Bawełnianego im. 100 Poległych
mówiEnia. Grty.nia, Dzlal
dow&k.a 58
7748 KURSY k.11oju
Zgier1;, 1 Ma.ja 18.
S1Zycia
KOBIETA lttb do:iewczy- oraiz kapelusz.nd.otN\"" da1m
Mi•e,jskie Przedsiębiorstwo Remontowo-BudoZainteresowani
mogą otrzymać informacje
n a potrzebna
7..ara2 na skiego TKWP. - Zapi·sy
wlane nr 5 w Lodzi, ul. Nowotki nr 247 ogła
na
miejscu
lub
telefonicznie
tel.
29
Zgierz
Obrońców
Stali
n.g•radu
27
stale lub przychodne sza II przetarg nieograniczony (w trybie zagodz. 9-Ja.
P1ot1t<oowska 86-3 19884 G C·odziennie
r dziale zaopatrzenia i zbytu.
7756
17-18
7766
rządzenia ministra komunikacji opublikowa• - - - - - - - - -....
nego w Monitorze Polskim nr 56 z dnia 20 lipca 1957 roku poz. 353) na sprzedaż samo("hodu oscbov,·ego marki „Citroen", typ BL-11
KURSY kl'OjU l sz.yci.a oa .__ _ _ _ _ _ _ __._
z ceną wywoławczą zl 16.800. Przetarg odbę
Spółdzlelnla
terenie Widzewa orgatni- 2 POKOJ'E z k.uchn>ią, Il
dzie się na terenie siedziby przedsiębiorstwa
zuje Zakład Doskonalenia p., łazienką, gacz, śródm1e
w Lodzi, przy ul. Nowotki 247, barak nr 9 w
flzemiosla.
Zapisy ście zamienię na 3 pako
dniu 14 listopada 1959 roku o godz. 10. Do
p1-z.yjmuje Pralnia Chemi j.> z kuchnią w blOłk•a<:h
w Pabianilcach
czna ł.ódż, Arm1l Curwo Tel. 206-98
pr.zetargu mogą stanąć przedsiębiorstwa J:iań
19376 G
nej _ 29. bl~l~-- 7633
zawila.damia, że z dniem 1. X. 1959 roku
s,twowe, spółdzielcze i prywatne, organizacje
2
POKOJE
o:
·kuchn.ią,
I
'ZAKf,AI>
Doskonale11ia pię.tro
częściowe
społeczne
wy.gody
oraz osoby fizyczne pod warunURUCH O MILA
R·l.Pmio~ła organizuje ran
ldem wpłacenia i dołączenia do pisma wyrau:v knr.c;
•croju i ~ycin. w Rude.1ie-Ma1rysin zam1ee;
PUNKT USLUG TELEWIZYJNYCH
nię •na 3 p()k.oje ~ le.uch
7.a.pL ., przyjmuje sekrcżającego zgodę na warunki przetargu doni4 w bJo;ka.ch. Tel. !!JG-9
przy ul. Kilińskiego 33
t':lriat Domu
Kultury 19377 G
wodu wpłaty wadium w wysokości 10 proc.
:f.6dź, 7.r{ierska 71, w
gotelefon 36-76.
chd uaclt 14-18
7632 k POKO.J W<>lny od kwat
cen~' wywoławczej na rachunek nr 66-110-12
rut1ku wrarL z meblami
7745
w Banku Inwestycyjnym Oddz. w
CJICES7. otrzymnć prawo sprzedam. Podrzocema 25 ._._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;.,;,;;,-;_•
Lodzi,

srRz~ 'i,'',~":':':i ~.;"'.~::t~

[

wenerycznych

na pokój z kuchnia. Ko-s~ Oddz.
Itlte1•nistyc-,ne.go
ty zwrócę. Pabianicka 28 SzpDt.a.Ja Klinicznego im
m. 32
19448 G d: Sterlinga w .,,.~zegól
no&ci prof. Musi,lowi, <il
Prackiej, dr Ko.l.<"7.yc<k'e
l ck Mochaws·k'"j va pe
ne poś·wlęce<nia wysH<k
utrzyma,nia
przy życiu
mojego męża Bronisława
Dr WOYNG specJallsta ~osit\skiego ja,k najser
chorób skórnyc·h, wen<e- eCfZ'1 iej dz.iekuję . Da.nu
r,vc7.:nych.. N-0wouki 7, g . t" Rosińska
19431 G
12-13. 17-19.
19883 G .'l'RZY pokoje z kuchn ią
zamieni<:
na
J>Ci.<ój
z ku
Dr MARKI!<:WICZ specJa- 1 chnią z wygodami orao:
lista clloróo skócnych I i;,przeda.m działkę
losu
weneryc:;o·nych, Piotrkow- Oferty pisemne „1957R'
~. 109-6
18427 g Biuro Og!oszeń Piot·r.kow
ska 96
J~578 G
Dr, KVDRE~VICZ specja- ODWOŁUJĘ nieprawdzi-

&••···························· ····
'.Ili OGłOSZENIA DROBNE IU ~~sj{4 ~'.·z;~a~r.ólui94fsa1~
!..:.i:...--·----------------.1.IJI

••

ct:orób

:~~~0";'.:klek<;iK~~l, .i!;1: DUZY p<i.kó.i _ zamiffilit> CAŁE1UU personF>lowi

sy
Tuwima 15 w godz
8-20, tel. !\58-60. Rozpoczęcie
kursów zawodowych kat. Ul 1 u _
24.X ' 1959 r. kursów arnatcrsk1ch przyśpieszonych
w kazdą sobotę
725 2 k
ii:URSY-wyrobu galan-ter
z two""'yw sztucznych, b/~
liźniarstwa,
gorseciarh
k
k'
.-

meblarski w kraju

7763

pi-

2 POKOJE, kuchni.a, 4ll m
kw. bloki, Pio•trkow;;ka
lub 3 duże, kuchni&, wygody, I pietrc. zami„nię
na 2-3 z kuchnią około
Gu m chętn·i" bl01ki
lub
dom"k jedm.orodzinny. Oferty pisemne „19840"
Biuro Ogłoszeń Piotrko·w
ska 96
19840 G

~;~~· z~b~l!';k a~·:a~e,m;;;_

li

O~erty

~Ir,n~~.t~g:Ri:~!~~o :!~ ~:;:,~e Pl;~:.~~~~~·l~~!:g: ~~~~~~~~s:;~·4 16-;~~!0ul~

I w Swarzędzu k/Poznania w specjalnym oawilonie I
I zorganizowaną
Swarzędzkich
&I
Rzemieślniczej
Ril
•
"
od 8.XI do 8.Xll.1959 r.
=
I• SWARZĘDZ
I
. . k
•
przez Cech Stolarzy
Jubileuszu 40-lcda pozna11skiej Izby

UWAGA!

rowy organizuje kurs za- ni~a za.inien.ię na pokój ryczne, skórne 15.30-19
wodowy dla
kierowców z Irnchnią z wygoda,:ni no Próch.nika 8.
19866 G
kat. I. Zajęcia
tylko w we bloki lub nowoczesne or REICHER specialista

1

*

zETA

R G

względnie w kasie przedsiębiorstwa.
Samochód można 0glądać w garażu przedsiębior
stwa w Łodzi, ul. M. Nowotki nr 247, barak
nr 9 codziennie w godz. od 7 do 15.
7758

Zgodnie 7. zarządzeniiem ministra komunikac.ii
nr 353 z dnia. 8. 5. 1957 r. Monit.or Polski nr 56,
MiejskiP Pr7Rdsiębiorstwo Tria.nsportu i Sprzę
tu Budowla.nego w Lodzi-, 111. Lęczycka 11-13
ogłasza n i TU przetarg
nieograniczony na.
sprzeda?: samochodu osobowego marki Fiat
1101) BL w terminach następujących: II przetarg 11. XI. 1959 r. godz. 10, cena wywoław
cza 13.500 zl, w razie niedojścia do przetargu,
!IT przetarg nastąpi 26. XI. 1959 i·oku godz.
1n - cena wywoławcza 5.625 zł. Przystępujące
do przE>targu osoby obowiązane są złożyć wadium w wysoko5ci 10 proc. w kasie przedsię
biorstwa - nie później jak w przeddzień każ
dego przetargu. Samochód można oglądać każ
dego dnia od godz. 9 do 14, na terenie przedqiębiorstwa.
7750

Ob. ZYGMUNTOWI WERNIKOWI dyrektorowi I Liceum dla Pracujących
w Lodzi· i małżonce prof. STANISLA·
WIE WERNIKOWEJ wyrazy głębokie·
go współczucia z powodu zgonu córki

ELZUNI
absolwentki tutejszego liceum
składają,

GRONO NAUCZYCIELSKIE, ADMINISTRACJA i UCZNIOWIE I OGóLN.
LICEUM dla. PRACUJĄCYCH w LODZI
19854-G

I

We wtC!rek dnia 27 października 1959
roku rozstała się .,, t>.1m światem w kwie·
ci•e lat osiemnastu nasza. najukochańszi."\
jedynaczka

S. t P.

Elżbieta

Zygmunta Wernik

maturzystka I P. Liceun{ dla. Pracują
cych w Lodzi.
Pcgrzeb odbędzie się z domu żałoby
przy Alei Unii 18 w i1iątek dni>a. 30 paż
dzie1'qika o godz. 15.30 na cmentarz na
!\'lani o czym zawiadamiają, pogrążeni
w głęookim bólu
19873-G
RODZICE.

;DZIENNIK ŁÓDZKI ~ 257 (4021)5

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~w~__...

* SPORT *

reprezenlac ji

Polski
S'l.ek: 1<.1·c.....

* SPORT *

SPORT

_..._

* SPORT * SPORT *

* Nokaut Guzińskiego?
* Dobry boks Gutmana
*

zapaśnii!< Ł9dzi

Najlepszy

SPORT

---~~

--

______, ______"'_,__, __ .........
..:

....

UsTugawYj
an
Telef
jNasz
Anglii
pięściarzami
z
mecz
Remisowy

Nailepszy
v1

*

SPORT

••

zapaś n iJt L(}dzi :t:i.-iJ..:wallfikow~l slę

do

tempo nie słał>nie.
ambitnie. Jednogł-o
CZULIŃSKI.

w. kogucia - GUTM!\.N przegrał'
2 M.1.CKAY. Mistrz Po!Eł~i g-0drz:Jnc:
mia! jes.zcze do
przed meclz.em

1303-0'1 Elł
W

sędziowie

Publiczność

r.e

cim sta11oiu
Obaj walczą

śnie zwycięża

Rewa,nżowy

TI"l/X'Z

Armioi
1 reprezent~l.Cjl
l W'>:jsk'1 f'ol.si\:i·ew>

bo!{&efs,:;:L J>!\ńsk.i, Gu7Jński
An-g1el;;kk~j

ocz,ei(Lwa:ny
byt w T..od7.i z dużym zaint.erermW Palacu Spo>rtowym
i wan.'.em.
komplet wize<b:-al slę pra.wi.e
1dz,~w. Ci, którzy przybyli na zawody. na pewno l·ego nie żału
ją. bo JJO.>zczegblne &pot.:{ania, z
\~/agi c~ę.żk:iej, 6.taly
Vv"Y.iRtki~m
na dobrym poz:orn!..e sportowym;
a co mtjważni,~j.s.ze byly cieka-

I
I

l

Tu·.e.

Mwz zak.m1czył się wynik.iem
remis<>wym 10:10. Wynik ten od
1
p()Wi&da pnebleg<>wi walk z tym
przy dwóch
że
zaskzeżeniem.
1m~'lnych wcrdykt<wh sęd7J-O<w
s\ciuh raz na korzyść P<>laka, a

nosząc

Kubaeki. od-

zaslużon.e zwycięil-twa.
publi<!zności t.1'ZIEJ-

Pod a.dres.em

oa VlY:)·OW'edz:eć &towa krytyki
- pon'eważ długo i glo.śno Pl":'t-es.towala. przeciw mylnym werS!;<lziowsk.;m, tak ~e
dyktom
było usiysze<:
n~<o'wi-ele moż.nu.
z tego oo mówil konferansj-er
oczywiśc.!e
Można
wwodów.
p«otestować, ale ·n:e na.leży zar,wm;nać o obowiązkach gospodarzy w stosunku <l 0 gości..

Krop jest mies:z1<ancem Zgier:za
OJ

lł

p~er\v-szy.m

Na k<>ńcu JXl'!>i>eTo.sa.
Z ZELOWA:
.jest wM.-0·czny jakL~ CflJeTw-O<iiy stempel-ek i jakif!Ś cy l'ry. Czy mooeci·e wyjaśnić, oo t.o za. 7llla.k.i, bo na.
GRZĄDKIE'-''ICZ

, Giew<mi"

ł

kim pw.iomie. Zwyciężył mi•nimal
MACKA~".
punktów
nąw.różnic'!\
- JELONKIEWICZ
p iórkowa.

ema łem 0 ra

J;'

I

t

kszo-1

Porażka

Anglii ze

Szwecją

1

I

w

1

Ra.d.io

ł~

• iaLa.Ulizj a.

L

1

K.?.

I

NIE TYLKO DLA DOZORCOW
LOKATOR: Jakie '.!;a.rządzenie reguluje sl)l'Ząta.nie kfatk: sch-O>dovl.-ej w budynku należą.cym d<> zaikładu pracy':
RED.: O utrzym.'l.ni.u klatki scih<>d<J•wej w czystości mówi a:nekls do układu z.bior-owego dla dozorców z dnia
4. 12. 1!!50 r. Przewiduje OITI m. in. zamiatanie klatki sc.ho-

dowej (co najmniej 2 ra.zy w tygodni.u). o•·a.z zmyw<rn:e
jej nie rz>J.dz'.ej nfż ra;z w mi€J'>iącu. Zarzą<lzernie to obowiązuje wszystkich dozorców.

w SPRAWIE ARAUKARII
STANISLAW: Hoou.ie w domu a.ra.ukairię. Oz.y oprócz
wo-dy poł.1"'ł:eb11.a je.Sot jej j~zc-ze jakaś odiywka?
li.EU .: Młod.wutką araukarię należy przesadzać Natomiast arawkarli w wieku .,dojrza.lym" pot.rzebne są nawozy _1>ztuc':-11e· Gatunek na:'lozu za,Jeżny jelS't jednak od

0

0

Dlatie;go tez na1ezaloby zasię~nąć inform.a<:'J t u. og:ro<l:n1ka, ktory obeJrzy r<l\Śl:inę i zaleci jej

NJ>2'""."0JU IXJ1Sh:ny:

oo-

pow:i.edmą odzywkę.

O ALIMENTACH

I

1950 r. po pr:zeprowadrreniu l"O'ZWOOti
z m-0<~ID: m_ę-.t.em sąd 1""ZY71JJal mi alimen·ty w wys. 3.000 zł.
P<> ~mia!_lle waluty d~taję na. wycb<>wa.nie d'l.<ieclra ll!aloow1? _85 zl 60 g.r. Jest t<> śmiesznie ma.la suma.. cym
że z k.a.Ż<lym rolciem wzrasta.ja. wydatki na
ba~ZJ.eJ,

„B.ASIA"_:

W

dziecko. Ozy wobl"c teg-0 mam prawo ul:>i-egać się

o

zwięk

szenie a.Jimen..tów?

zarobki męża uległy
Jeri:eli w międ.zyC'7.asie
ma Palfli poct,5,tawę doo v.rystąpienia o podPo hli''&Ze iniormacie pr<l\Sfmy
WJ7.•0zen:e al:mentów.
ziwt·óc-:.ć się <lo naszego radcy prawnego, który ud:ciela
be;-platnych poi:ad prawnych w lokal.u reda1kcii. w godzi,p.ach od 16 do 18, w lj)Otll.iedzialki i w czwartki.
R~D.: .

zwt.ę_{6\Z€'1111U,

Re<laguje kolegium. Reda.keja I Administracja - Łńdź. Piotrkowska 96. Centrala 293-00. łą<.'Zy z WS".l)1Stkimf działami. Telefony beZ>poorednle: Red. naczelny 325-64. Sekr. odpC>w. 204-75: Dział ~ecm.,..
e:o:i„.n. 341-10. D-zial miejsk1 22a-3:. 337-47. 343·80. Dziall kulturalny '.23-05 . Dział sportC>WY 208-95. Dział listów I koresp. 303-04. Red. nocna 279-76. - Bluro OgłoS7eń 311-50. 293-00. wewn. 30, c.zynne
stonosze oraz. PUP!!°' „Ruch". Łódź. ul. Roosevelta i7, konto PKO r,ódź 7-~·579. Pretlumedo 15.30, sobota do 13.30. - Prenumerata miesięczna zl 12.50. Prenumeratę przyjmuja placówki pocztowe,
konto PKO 1-S-1001>24. Wydaje: Wydawnictwo
rata za granicę wynosi: kwartalnie zł 52.50, półr0e2nie 'Zł 105, rocznie zl 210. Zamówienia l wpłaty przyjmuje PKWZ ,.Ruch" War!<Zawa, uL Wiloza 48,
Prc.sowe •. Pras·a Łódzka", RSW .,Pra·sa". :t,ód:;, Piotrkowsk~ 96.

Druk. z.a.kl.. Grai. a.s.w.~„~-~J,.~

W. Z.wirki 17, -
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PRZYSLUGUJE NADAL

~A~:i:~i~~~~l fi~~;~~~aat.w~:;:
Wychowanl•e f1"zyczneb dwszkołach
lKKf
I

• • ,
•
naJWiZOlejS?ym

ł
ł

puściła .

µ.r-zeg·;-ał z GREARESEM. Bokser
pr:zegrał w War3zawie w
Angtii
ze SZCZEPAN·
1 wadZe lekkiej
dysponuje silGREARES
.
Plenum ŁKKF o·l>raduJe nad za- pods.ta•wowyr>h posiada możność SKfl\f
gadnietlll.em wychowania f.izy=ne korzystania 11: takich obiektów, niej szy•m c.1osem .i konsekwentnie
1
. . n rm y t:t;yby dąży do ~yc.\ięst'-'\ a. Sędzio1wie jed
W 0 k, .
go Temat n1ezwyk..J.c szerok1. wtą
bo fi-0:55. 60:"5, 60:56
) 1 ~imna- nogłośnie,
~":OJ:"~
że się bowiem z zagadnien'iem
1
p.rzY2Jnali mu 2lwycięstwo .
·>0 3s3a . 1 „ ' .
~portu w S1llkole. obejmuje ró•w- bo nam w 0 •·
SZCZEPANSKI polek1ka.
w.
w;
e
i
nież cl:zia.falność TKK.1" o,-az. Iedera ~tyc:z10rc-h. a '."'~'.::
1
0
1
konał . ACKARY .. Pul.>lie:zn.ość d9cji i posz~"ZegóJJlych. klub.ow. N1e •e; n~ 0 w -0!°;" .~mc~s-.l~wii,>O1
p:ngUJe ło•dz1•anma. SZCZEPAN.. · .
na." • ai
s.posób ując go w Je<l•neJ publ1: ns ;"·
BJałoruś. 0 (n)
k.8>0ji. po&tainowi'liśmy więc wiz1ąc ll:wala :ąd!Zi;c, z.. ~uS;~"i"':;~ę- cala SK~ pLmktuje r.t półdysta.nsu i na;i
..._., '.V1ęt.<.SZą µnzewa.gę :zdobywa w dru
'
. .
emp.e
na warS»tat jeden od.cwnek ·-. n)llm.
!!'O-Ort w S'llkole. Na ten temat roz ~;'!-ca s?<: mcfi°dzte'l. ~tirz~_'.'.rl~y kim sta•11ciu. Zwycięsbwo ładziani
0
zostało hura.ganem
r .. P'~::~.C!<on~"go w~·~~n~,~n.ic'l~ ~a powitane
praeiwodnicczącym h
z
mawiamy
t>raiw.
_
·.
c _owanr~ 1 , "' .
LKKF mgr. A. TOJ"Zewsk;m .
w. lekkopółśrednia - KACZYr<_ Czy w sp-orcie s"hk<>lnym do- wie se.kol. nahrall dziwnego prze&trzega pan poprawę i czy wycho konanta. ze n_aJmmeJ potr7~ł:>J'.Y"ffi SKI [J'!'IZe!!rał z O'łlRIA."IEM. kn- I
ale ba•1'<lz·o
wanie fizyc7.ne jest tam należy- elem;'t':m S"";;~C>l~~· sąd0 w~=~e Jl:)i-k llarzu.ca szyb-ki,
KACZY'N'"„
k. ł · nerw·c>wy sty.J W·al.ki.
nitt. '-f ...... ne
uit-zą :zei.1,.ia
cie post.awio.ne?
_ Dażąc 00 praw!<łlo•wego roz- Otr<Zymujef'!Y •wJęc now.e S!Z ·o y, SKI trafia celnie i zbiera punJkty.
LONDYN (PAP). - W środę.
na lOl!ldyń.,iki·m stadi011Jie Wem- woju" :tiizy=nego ml<Xlzieży S!Zkol- a na wykoncu:emi:_ .s.a·l gimna&_tycz Pa-da.ją serie siLnych ciosów. Pobley rozegra.no mię<lzy,p.ań;;two- nej i nabyci.a. P''..'..ez: ni'\ llllezbęd ~~:1' ~~~,m~,-z~'.~;~~d~z~i~a~r;~ la•k ma P'!-Gew.a.gę. !'-nglLI<: je~"t twar
na rno" '.Il Gdal'1 ·ki ej i Zwi'·rki Te- dy ' ha! de.<> wyt1zymały
we &polk:anie pj!fk.arskie mi.ędzy nej spra•Wt'lOSCl :Ji1:z.y0"one3 nao\P.'GY
1
sy. Sęd:ziov„rie pun.k.tf.1o·~ J. k:l'ZY•Wto 1 e 1 :,1'w~ć
śv..riata Szwe-~ją zwiek~yć jlość obOiWhlZJl(orwych ~oout ~ . :f~at~y
'\V!<."lel<TListrzeni.
d<Zą 11aszego ll.a.wod11_ika, PJ:-.:Y"JDa ·
·
•
nie
zajęĆ w. :t. d<1 trzech g.oc1Z>i1n tyg>o" "o s a•n
p1ęsc1a.rz,owI Am _ Ja.k sprlt>w.a w.!. p-rzed»tawia Ją~ 'UWY·Ctę•t"'.o
cvraz repre-.aentaic:ją Angtii. Mecz ciniow-0 1 odipowiecl·niego ich i·o;zgl_"· zrywa się .dl-ugotrwala 1;:1;rrza
7.akończyl się • niiespod.zie~a·ną loże<Ilia 'We W\Sflystkich. typ_a"h się w nko1'1><:h zaiw1>!lo.wych"!
pi.otesfow. Sęd.z10w1e rzeczyw1sc1e
.
.
. .
S7ikół i klasach. K.uratol"Jlum J~t
p..)rat:ką .AITTog!Jokow - 2:3 (1.0).
- TLLtaj sylbuacJa Jest~ Jeżeli nle !)(}pełniJii błąd.
heZJY.~ględinie w stanie obronić
.
.
..
.
w . półśred;nia - SZYMANKT.Pba1r
naJ-tnllJeJ
co.
to
bazna·dzieJna.
,
.
stanowi&_ko.
takie
J.est to w h1st-o:;'.l a<l1!g1el.sk1e-I
- C'l.Y itość ur.lądzeń s-°porto- d;w powazna. :i;.ódz b);ła 1 <'!ługo WICZ pokona.ł MORGANA.
go pL!'.ka!r6'twa dop1ero dri.~ga ;:><>
M0organ podrai•ka na wła.s:nym teren1e. Po wych i obic-ktl>w przy s'.tkola<!h będoae naJp.owaznlejSZ) m .osrcxi:1 P'i.-rwsą.ym ,„tarciu
ktem pr-zemyoS;Ol\;;Im w "'~~{.ud niósł n,a plecach '1Wegc przeci•wni
r:>z piet:"Wszy SJZtukli tej dokaz.a- odpowiada. za:potrzeb<>wanln?
iemyt mte' o ka. 7..a co obrzyma! nap0<m.nie<nie
- Raazej n.ie. Zailedwie 15 szk.ół dlu.go J~e17,e kę l ami
li Węgrzy w 1954 r.
:
· ~ .
t h
y.pu iiawo Był t.
czyn1en1a ze SZJ o
umor!styC"Zllly . 1
:o momen
dowego. Maimy j1ch na te.renie Ło
ctz:i 43. a skupiają one około 1J. nadk_o spoty.ka.ny n'! rmgach bok
tys. mlC>dzieży. A C'.t.Y pan !Ula.je serski~h .. Anglik Jest ~resyr111>ny,
sob-ie »prawę z tego, że ta al:'mia ~-;~ te<;hnicrz,nie. wa·~k-a nie stoi na
Sędz1ow1e
pooiom,e.
uc:Lniów ma do dy'spozyojl zale- ') so.l<tim
dwie 7 sal e:ti·mna~tyC'tny.ch'! o '"'a ~~m raz~~ sk~y~dcli1t ~a od miaCZWARTEK, lit PAZDZlEB.NlKA Mwz.ytloo poo·..nna.- 6.4'7 Omówienie l'U<1J<:a·ch w ja1ki.oh w. f . upro.wi.a ok boksera Ang1l'i, U<Zlna..Ją.c gc za
.
a.ud. S'lJkO!nych ,l o&wnat. 6.50 Gim $ię w s2lk0\lla-ch 7.aw<1c1owy-ch mo- P -W ona•1e~o.
·. teklooolredma - GUZINSKI
nastY'ka. 7.00 „RadlO'reklama". 7.JS "a nai}więce·j po-wied0ieć nauc-z:vPROGRAM I
7.30 DZiecllOi~·k ciele w. f. s,\ one: nieO!Jwykle tl'uid- w PJerwsrtej„rL~n&ie wygrał. prze,z
5.00 Wll.adO-m<>śol. 5.06 Muizylka po Mw1.yka poraama.
"'..~ARIINEM. DecyduJący o
ran1na. s.so· Gimnastyka. 6.00 Stan pora·nł"1Y- 7.oO Mue:. porainna. 8.30 ne. PC>mo-cne im są sade MDK,
p•)go.cly i dziennik p1>rarnny. 6.10 Wlaido;moścL 8.3H Przeglą.C. prasy. l<.lulxlwe i sa:l.e inn;-c·h &kól. ale ZI ;<;ck„bwie "'10s wypro.wa•ctzony
Poranne rooma.itoś-ci roi.nilC'.Ze. 6.35 8.>IS Fryderyk Ha·endel: con-certo to nie ·r<YLJWiązuje palacego :r:agald został po komendzie „puść". ale
g:dy MAR.TIN paidł na ring. sędz4a
·
Ka-lencdMTŁ radio·„;y. 6 . 40 „Ra<:!Jlme- grosso g-moll op. 6 na orle. smy·CZ nie-nia
go wyUczył i tym samym 7lwycle2
·
6.58 omówienie a-udycji koową. 9.10 (Ł) Kon.cert rozrywko!<lama".
cą wst.ał łod:llia1nin. Wydaje się
o-dpO<Wle.dpr.i;ewldzlan.o
Czy
Mandol11!11Orkiestry
wyt-c.
w
wy
szkolnych ; oświat. 7.00 Dzi<;n.ndk
_ Sk·nzynka pos:rJu·ki- stów LRPR p. d. Edwairda Ciuk- nie kredyty na. budowę dalszych nam, że i talk Gmz:!nsik! pC>tra:tiłby
orannv..
10
7
P
Program S't.Y z udtzi-ałem ooliS'lów. 9.40 „W boi&k oraiz ur~ądzeń S{l<>rt<>wych w:vgrać ·z ~Aft.'J'INEM. który ez.uł
.
r<>d2li>n PCK.
wania
7 15
wyr.a.żny redJa GUZIR"SKIEGO
odry:•·. 10.00 Pa.ranny przyszkolnych?
.2'; Mu'lylka porainna.
dnia.
7 .4 5 dorze=u
7
GKKF spe<kt,
Zg.c;dinde "' uchwałą
_,Błękhtna ""'ta~eta". s.oo Sta1n po.- koncert syrn!onrnrz.?lY;, 11.00" „Z ape Kuratorit?m
Łód'Lkie obrzymalo w. śre11nia - MICHALAK przegcxiy .i wiadomości. 8.06 Przegląd retek Jama Str""!osa . 11.~0 Muzy
Ce:ołowy
pra.sy. 8.15 Muzyka po.rainua. 8.35 ka. ba-le•towa. H.o7 SYt'·r:a~ crz:asu i na ten cel w ub . ro-ku 930 tys. zl grał " MATHEWSEJI.
MtLZl'ka 0 aktualn. 9.00 Au.cl. d1a kl. heJnał. 12.lK Wtad<>m°'_'.c-i. 12.HI (Ł) krndytów, a w roku bież. 000 tys. p'<>ściarz Anl(lii paka.zal bok<; w
nr i IV pt. „J"a.k to 0>:e 1nem było". InfoqnaoJe o.ma. 12 .lo .CL) Ma.g~- zt Niestety, ja.I< do tej pC>rY uzy- d-ohrym wyda.nru. Walka ożywiła
.15.t>O Wta.c;!o,moso1. skane dotacje nie są wykorn:yst2 s>ię W os•ta,fnim sta.rciu.
Wl>I.
9.20 Por. konce.rt muzyki po1pular-1 zrn dfa
""· pótcię:Dka. - KUBACKI WY·
nej. 1-0 .00 Aud. hhtoryczna. 10.10 fa.lO Gttara i. pios~nlrn. Jo. 3o -'\U- ne w ta•k.lm za1kresie, ja1k zamieWc:zoir-ajsz.y,
Pll•niktowa•l BURKE.
Kraikowie. clvcJa dla dz1ec1 ·~"p1ewamy p10- 1'7.aliśrn".
l<c.11JCel't 01,k. PR w
KUBACKI
SC>1ern-za-nt .TADEUSZ
.
li.O-O „z wa•r57.tatu ~wórcy T\rylo- se~·kJ I b3'W•m:v' s!ę pre:y mll:1'.y- Aby ~1eć pelny oibr11t1 w.!· "'!" ;;.vikarzal WJe~e:i i~ie.iaitywy 00 swe
gii" _ :t.ra.g<ment ixiw. 11.30 Aud. cę : .~?·OO „Mel~1e ·l T;>Josen11<:1 o
„Rod:lJi.ce a drzieclco" . .1este>".IL . 16.20 „..,.potka•n1e _,,; pis~; Stlllrnla.ch me 5(11>Sób nie oonow1ć ~o przee>wn1·ka t zd,obyl: niez,nacz
7. cy>klu:
Je~y 1'.1'rn•z:~1e-w1cv.. · dzl~a·lności SK!I. Co_ na. t".'11 temat ną pr.tewa.gę . popehnia.iąc jednak
PC>goone melodie. 11.57 Sy- 1-zam1
i.
35 cizasu i hejnał.
1!!'lu\oł
nerel! f<aot•dyna·lnych l:>łęd6w ta:kP1eludmm. moze nam pa.n PQ'Wte<l.zJec?
12 . 04 „Na swoj Hi.40 Ce-zar Ftanok.
KUBAZwycies.t~,0
tvc011ny<:>h.
K·rys.tyn_a
r .~·a
mel. z e>ho.ra~ i fuga
;ką n.utę". 12 . 24 Wlą.zanka
- Słu..<1Zna uwaga. SK.S :.tano- ~~IEGO. publiCUlo§ć ucrzciła od·
fiJ.mu „Noce Cab-irii". 12.:.15 „Po· J"a&trzęoska. 17 ·115 <~> At>~y:o.Ja a!',:
17
stęp w g~1poda:rstrlvie domowym". tualna: ~·2-0 .~1:> ~Ko_n..ce.r-. zyczen wią uzupełnie-niie obowią.vk-01we.go S·"~ewa>ni~eim mu „st.o lat"
w. ciężka. - GORNY p~e.girał z
12.40 Utwory fortcpia.now.- F-r. w. OPL Ma.t i~~a Mai a. is.oo_ (ł..) w. f. w S'Z•ke>lm..etwie. Są to 01,ga.niLb-z.ta. 13.00 Au.d. dla kl. V !. VII Łoc!Jz~t &.iien~nll< rad~ 0,'~-y. _lS.b (Ł) za.cje dobrO'wol<rte p:r>ac(1ją.ce po-d HOBBS. Bvi•a to ra.cz.-j paro.di.a
25
3
GORNY nie WYl)<'."OWada.ił
bo~cs~u.
1ia-u.czycdeli.
swoi-eh
kien•nk!em
.aktualna.
Aud;c-,a
.
1
.
MuzyKa
z cvklu: .. Zielone kartk•i". 13.2-0
Slvńne orkiestry r01ZJry>wk. 14.0-0 IS. 35 :Muzyka i al\<:.fua·LnD:;CJ. 19 OO &z:k<:>ly lódrokie posiadają i;;o SKS, a.ni Jednego <::iosu. a HOBBS S't.t'.'dł
5
9
wiadomości. H.ii Walce komp0zy W'adoimo..«ci. 1 .1> TJn•iwei·sytet Ra sku.p.ia.,iącyeh 16 tys. młodzieży. cały c:zas ~I-owa i ti-zvm.ał. a że
ur.tupeln.ieniem byt bai·oo;ej eone<rgiCZ1ny i c-elI
torów pol&kl.ch. 14.30 Koncert so- dotC>wy. l9.lS Gra .Orktest•ra ~al1eC<Z. Rozseerzeniem
listów. 1:;.00 Komuni1<at o sta1t11ie na. l9.JO Pr-z.egląd. wydarzen ku.l- pra-cy SKS •w dot>rowot.nym ptpira mei tra·fla!, ir.as-Łuż,•ł na zwyc"ie1
·
"
wód. 15.01 Informacje. 15.05 Gra turalnych za grainicą . . 21!.00 "'. e- wianiu w. t 3ą mięclzywkoine o- sbwo.
Po meczu 2lWróciłiśmy się do
Lew White na erga.nach kino- ~.o:iny. k~r>ce-rt ZY.cze.n ~;łosm" ,;.rodki SIJCH !01we w Parl<u 3 Ma0
2
6
w:;ch. 15.30 z życia zwią'l,ku Ra- Aow mu.zy><l ,P 0_;v·azneJ. , ·• M·;i· ja I Parku Pcmlalowskie·go oraz kai:n~ana sportowego PZB, p.
ctzieokiego. 16.00 Wiadomości. 16.05 '7Jllka tan~na. ~1.oo. Z k>taJu 1 ze Młod:21ieżo>wy Dom Kul.tury. Pla- St.a.ni.~lawa Cendrows.kiero o kilAnd. a.ktua~na. 16.l~ M-uzyl<a lu- :;.wiata. "1.!17 KnJ•mka s.portOIV'!a. cówl<i te ni.e zaspokajają jed·nlllk ka sł-ów OC>einY i 0 wraffe~nia.
B
dowa Turcji. 16.~ Uniwersytet Ra 21. 4_o Gr: Ot1cie~t;~a T,an;ciz~a. 22 ·00 po.brze-b i należy zwięl<:S<ZYĆ ich
ardz,o ml się podobał Gutdi.owy. 16.50 .. Rad·iO•tac,ia ml"<:;cJcś- i:.:rnwe~~;,et Rad . ow) · " 2 · ~? „DY~: !!ość. Wymaga m czynnej pornoci". 17.15 lładiowy kur.s na'l.1.ki i" ~u~1a 1„zed mi-kr?fonem · 22 ·;;' cy. 21wtasrGcza ze •>trony. zwiąiz- n~;n, oh>c-e'aż ru:>lujęuni€'gope
f.oa:my, M>e<!Z byl cie
spa.c'Lek
WJ.en
nie-s<tety,
tGtóre,
spo:-towy>ch,
ków
·
zy,ka angielsikie-go. 17.30 „Radrio~ „w:er.zorna_ a•udycJa kamet'alna
rekla-Ina". 18.00 Wiadomości. 18.05 23 · 20 Mu7.yl<a tan<l(:7)na. 23 ·w Os•tat z wyjątkiem pływaiekieg>o i lek- kawy, ale w War.szarme walki
k-oatletyren.eg.o 11ie legltymuj4 się staly na wY~m poziomie i by
Rc-po,rtaż literaci<!. 18.25 Koin.cert nie wiadomości.
ly bardziej WY'równane. Kompro
d-o,,-..ioateC'l'ln)'mi wynikami.
TELEWIZJA
7yCtZ.eń. 19.0ii Spiewa Pai1stw. z~mitująro wy.padł Górn.Y. a J·es.z'":xX Pieśni i Tańco „M<izows.ze" .
Oz~· związki spt>r t owe nie wi
.,Tn'bt.1':1a Nauczyoie·'•ka".
19.2Q
lódz:ka pUibliC"ZJność,
17.30 J,ódu.'k.a Kro0ruika !!'ibn.owa rlzą lrnrzyści wynikających z po- cze gorzej
.: Koncert ro-z.ryw.kowy Mołe·j
10
19
która niestety, tym raz-em, nie
oi·k. Roiz.~t . Sląskiej. 20.00 D.?.iein- (Łl. 17.~5 „Ser-ce okrętu" rep. te- dol>nej działaln<tści?
zd~a egzaminu S!JOlrtOwego. Zga
ni·k wiecząmy . 20.26 Wia-domości lewizyjny (!{). 18.15 Pol"1ka I<Croni
- .Truclm.o m.i 11a to pytatn1e. Od d.zam sie z tym, -ż,e Sf.ldziowie p-:>
sl)ortowe. 2Q.30 Hr·lodie rovyv.'i<-n- l.<a l<"ilmowa (W). lB. 25 „G'o-ście
natoim
lP,.5'5
al·e wol>ec <>ości
. · . tas·t I pelmili bledy
'M ogę.
. . Teile\\·i- p.ow1e d iz1.i:c .
Mł
. v;~·drliani·· (W).
we. 20.40 ,.Ze w;i 1· o w<>·u . 2-0.J5 n1ile
.
'"'
h
. ' t~ .
·,,,
C>dJLJezowy (W). stw·1erd2:c. na zakonczen1e, ze co
Chwila mur"yki. 21.00 z cyklu: ZYJnY MagalZyn
.. Opera w przekroju". 22.00 Sh«1- 19.:l\l Dz!ennlk Telew;zyjny (W). raz wieksza ilość młodzjeiy s:zkoł ni_ moz;na , • się za(; owy:wac.
Angin na1bar·~
ne-j zdob~•tej dl.a sportu, miodzie- Z .z~wcio~ilrnkow
n;e o.rk. rcizry\\·kowe. 22.35 l•nrter- 19.50 R02•mow•a o k»Io-:<ka~h
me.,,_, , se:'e<'lad:t i kolysa•lki. 23 .00 reki. <>gólnCtpolsk• (W). 20.00 Estra ży zc!rcwe.i mo.ra.lnie i fie.ycznie, dz:e.1 rnt .s.1.ę podobał Mackay. _ L1
3
mysla„że-to•·ak" wg M. po opu,-rz;czen1u muró-,; s:z'ko'l(lych, czył·em n.a Kubackiego.
da Literacka
wi.adomoJe>.i.
O;ta<1>nie
Szocochowa (W). ~0.30 .,P1-zeob>ra- pozoG.lanie. na _aoa;wsze wie.ima id_ ei 1-eom. .ż.e w pojedynlm z Burke po
J e•s.t więc trafi. wykazać
d
l
h
urbani-styczna
audycja
żenia" swoj>e wszystkie
Ił,) . 2Q.45 .,Zi<l•· vońc•e cLo mojej w_,·c owa.ni a i:zyczne„o.
PROGRAM n
0
umiejętnOO.CL.
co walczyć.
5.30 Wiadomości. 5.36 ll•Lnu.. po- żciny" - .lliLr.• tat>ula•rmv pr<>d. poi
.JA. NIE.
K. R<>zmysłowiez
ranna. 6.30 Dzienn.ik poranny. 6.40 $k.!ej dOt:lJw. od lat 16. •
W latach J955, 1956, 1~5'1 był m:st.rzem Pol"1\<1. a w t~im seo>.01nie
?Al.obył dwa tytuły v.o1cem1;tln;o.w-1
&kie w styLu wolnym i kJa.sycznym.
w Z.\\.rJ.aq,ku Radzieckim repre2 en
ta.cja Polski rCYZegra tr-.1.y spotiko.ni a: w Kijowie, Mil'tsku i Mo"kwie z tvm. że w Ki.io„.'l'ie O>Ctb<:cl:7.ie "'ie ,fLcjalny mecz .PoL~a _

l
~

ten Iem.at krążą różn,e p<folJd.
RED . : J.e.s.t to - jak slę dowiadujemy w Lód.z.kie.i Wytzw. szyfr kontrolny. c.zyli numer
. twór-nl Pa.O''.erooów maszyny, która wyprodukowala <lany :pa.pieroo. W raz:c
reklamacji, :na sku!ek braku iLp., wiadomo, Jaika bryg;;.da
brak ten wy~
k0irukretnie ob.s.ada jaik>iej maszyny -

sta,rciu CZULINSIU był liczony,
ale ol,azało ::,it~. że ci•os- był .nie- zrzAtC'2"nia pół kUograma nad.wa,gi.
zbyt groź;ny i w dalszy1n c·iągu to N1i·c też dziw.nego, że ·...vy czu·,vało
drugi na korz~·ść Anglika. szan- cz" sie ciekawa
walka. Tempo się u niego wycze,rpain.ie . Anglik
se wyrównały się.
jest S2.)rhł~ie. · vv drug•i.m sta1rciu wa·l·~zył z póŁdystanSou i pokazał
W drużyni·e '"'o.iska Po1skiego CZULJJ'<SKI z<lobywa przewagę, boo~s w do.w·ym wydaniu . Był olll
wy&tąpill tri.ej ł<xl.zianiie: Szczc· ale inkasuje sporo ciosów. W br·ze zres·ztą i ty•m razem najl~:i.ym
dzie·siątki Londynu.
pięścia.rzem

~;~~no;'.Y ,,~v.1_:,ebzarp".·act·.~Bc~~u,.,tsyk•.~~'o'-l
~..
o~·o

.

NIE

CO TO ZA ZNAKI?

Przebieg 1nec:vu od wa1g1i mus:ze'j
do ciężk.i·ej, był następu.iący:
waga musza - CZULINSIU wy-

pucnktowaL REESA. W

LATACH -

Ta!t"'Lańskiej, z.akta.da się si-e<\ wcd<n:iągo-wą. (,'z.y dals'ly
<J<lcinck Ozęs·i<1oh-0wskiej też joes•t p1rzewidrzimly w najbliri:.s·cym cza,51ie d-o skam1Hz(l>wania?
Nie. Jak nas i:nfo:rnuje Wydzia~ Gos.podarki
RED.:
Komuna1lncj Frez. RN m. Lodzi, ów dal.sczy odcinek Częstochowsklej jest bardzo rzadko za-budowany, gdy tymcz3,5em s:uereg ulic o zwartym zabudowaniu ruie posiada
jeszcze kanalizacji. W związku z tym, w dągu najbliż
&'l.ych lat nie przewiduje s!ę Ska.naliwwania wspomnianego przez Pana ocldtnka ul. Częstochowskiej,

zdali egzaminu

rop;-eumtac.ii Po\..k; na wyjart.'.1 do
Zwi..,,,ku Hactzledce.go.

NAJBLIŻSZYCH

MIESZKA'.\'IEC z UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ: Omamio
na ul. Częsitccho-wskiej, IUL ooclnku <Nl P1-.tędrza.!nianej d>0

Papier: druk, m.at, 50
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